Verslag AV Mondiale Raad
04/02/2021, Via MS Teams, om 20 uur.
Aanwezig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gert Van Rossum (Ingobyi)
Lea Thielemans (11.11.11)
Manfred Aendenboom (Afractie)
Marleen Schouwenaars (Unicef)
Paul Van der Poorten (Damiaanactie)
Eline Geukens (Mama Lufuma)
Jan Dedecker (WSM)
Anne-Sophie Bruylants (AZV)
Kristel Bosmans (Ingobyi)
Chris Van Asch (Cubanismo)
Jackie Denis (individueel)
Chris Van der Vorst (Hubi & Vinciane)
Gerda Marien (Hulpcomité Guatemala)
Tine Jonckers (SISP)
Els Van De Velde (Samarpan)
Erik Tys (individueel)

Aanwezig stad Mechelen
1.
2.

Marina De Bie (schepen mondiaal beleid)
Katrien Smets (consulent mondiaal beleid)

Verontschuldigd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lieve Vlemincx (Mana Mfasha)
Anais Janssens (Broederlijk Delen)
Sunita De Smet (Amnesty international)
Georges Dusart (TPSI)
Bert Devogeleer (Plan International België)
Linda De Smedt (Collectief Kanaga vzw)
Dien De Bruyn (Kuntangdafero)
Annemie Doms (SISP)
Frank Clarijs (Damiaanactie)
Dirk Van Ranst (Sanankoroba)
Leen Sleebus (Wereldwinkel)

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Goedkeuren verslag
Goedkeuren ledenlijst
Meedelen vergaderdata 2021
Jaarplanning Mondiale Raad 2021
Ingobyi stelt zich voor
SDGs in beleid Mechelen
Oproep subsidies 2021
Varia

Goedkeuren verslag 17 december 2020
•
•

Allereerst heten we Chris Van der Vorst welkom, vertegenwoordiger voor Hubi en Vinciane, een project in
Benin dat focust op onderwijs en landbouw.
Het verslag van de vergadering van 17 december 2020 wordt goedgekeurd.

Goedkeuren ledenlijst
De afgelopen weken konden de leden van de Mondiale Raad hun lidmaatschap voor 2021 al dan niet verlengen. De
consulent ontving volgende inschrijvingen voor lidmaatschap Mondiale Raad:
• Vierde pijler organisaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kuntangdafero
Sanankoroba-Wassoulou
Samarpan
Mana Mfasha
Impore
Ingobyi vzw lokaal comité Mechelen
Collectief Kanaga vzw
Hulpcomité Guatemala
La lumière de l'Afrique
Cubanismo.be
TPSI België
Afractie vzw
Sebastian Indian Social Project S.I.S.P.
Omgevingsfilosofie
Stichting Hubi & Vinciane
Mama Lufuma
Glocal4Impact

• NGO’s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Damiaanactie vzw
WSM
Artsen Zonder Vakantie
UNICEF Mechelen
Broederlijk Delen
Plan International België RW Mechelen
11.11.11 Mechelen
Oxfam solidariteit
Amnesty Moves Mechelen
Oxfam Wereldwinkels

• Individuele leden
-Jackie Denis
-Erik Tys
• Geen lid meer in 2021
-Kurukshetra, wegens verhuis naar Wallonië.
-Drie individuele leden: Paola Andrea Vallejo Patiño, Cyrina Grimonprez en Alpha Diallo.
• In de weken na deze vergadering werd ook nog ‘Kebene Children ’s Home’ (Vierde pijler) lid van de Mondiale
Raad.
Meedelen vergaderdata 2021
De Mondiale Raad zal in 2021 afwisselend op dinsdag en donderdagavond vergaderen, telkens om 20 uur en
voorlopig nog via MS Teams. Dit zijn de vergaderdata:
•
•
•
•
•

Dinsdag 30 maart
Donderdag 3 juni
Dinsdag 7 september
Donderdag 28 oktober
Dinsdag 7 december

Jaarplanning Mondiale Raad 2021
• Tijdens de vorige vergadering vond een brainstorm over mogelijke activiteiten in 2021 plaats. Voorzitt er Marleen
overloopt de resultaten hiervan en geeft concrete info over activiteiten die we in 2021 kunnen uitvoeren:
1. Activiteiten met en in het Predikheren (bib): Tentoonstelling, spreker, Go Goals spel in collectie
2. Aanpak/impact Corona crisis (hier en mondiaal)
3. Dekolonisering:
o Stad Mechelen start traject vanuit diversiteit. Mondiale Raad zal betrokken worden.
o 11.11.11 werkt ism WSM aan vormingen op maat voor adviesraden
4. Vormingsavond voor Mondiale Raad: voorbeeld thema ‘exit strategie’
5. Verlanglijst opmaken van goede gastsprekers
6. Sensibilisering Thomas More studenten (nieuwe doelgroep)
• Concreet komt dit neer op volgende jaarplanning:
o Dinsdag 30 maart: vorming exit-strategie om 19.30 uur. (ism Vierde pijler steunpunt, door Martje Nooij)
o Donderdag 3 juni: AV MR (impact coronacrisis + resultaten subsidieaanvragen)
o Dinsdag 7 september: AV MR (dekolonisering)
o Donderdag 28 oktober: AV MR
o Dinsdag 7 december: AV MR
Activiteiten die niet tijdens de Algemene Vergaderingen vallen:
o Lancering Go Goals spel bij de lagere scholen
o Picknick Broederlijk Delen (digitale editie, deelname MR beperkt)
o Ottertrotter
o Themadag ‘Gelukkig 2030’
o Mondiale Kerstmarkt
→ Er wordt aangevuld dat er bij de lancering van het Go Goals spel een webinar met Djapo zal georganiseerd
worden over de SDGs, voor de directies en leerkrachten van Lagere scholen in Mechelen. Meteen komt de vraag of
dit wel een goede periode is voor scholen, gezien de hoge druk die zij voelen door de coronamaatregelen. De
consulent doet navraag bij de medewerker van het Onderwijs Overleg Mechelen.
→ Er wordt de vraag gesteld of we nog verder gaan met het organiseren van de themadag ‘Gelukkig 2030’? Gaan we
dit in 2021 op dezelfde manier organiseren of is het tijd om iets anders te proberen nu er een onderbreking is
geweest door Corona? We hebben deze onderbreking immers prima opgevangen door de ontwikkeling van het Go
Goals spel.
o Reacties Mondiale Raad: Vernieuwen is nooit een slecht idee, dus men staat hier wel voor open. Het
blijft ook nog een droom om eens iets voor oudere kinderen te doen (secundair) en echt engagement bij
hen los te weken.

Ingobyi stelt zich voor
• Kristel Bosmans stelt haar organisatie Ingobyi vzw (Rwanda) voor aan de hand van een presentatie (bijlage). Kristel
en Gert vertegenwoordigen Ingobyi in Mechelen. Ingobyi werkt vooral rond moeder en kind zorg in Rwanda, maar
heeft ook een voedselproject en een initiatief rond watervoorziening.
SDGs in beleid
• In het memorandum dat de Mondiale Raad schreef naar aanleiding van de vorige gemeenteraadsverkiezingen,
legde de Raad een grote nadruk op het behalen van de SDGs en de stappen die de stad Mechelen op dat vlak kan
nemen. Intussen zijn er al ruim twee jaar van het huidig bestuur voorbij, en daarom leek het een gepast moment
om hierover een stand van zaken te geven.
• De consulent geeft een presentatie (bijlage). In de presentatie wordt dieper ingegaan op interne en externe
sensibilisering aangaande de SDGs, maar er wordt ook verduidelijkt hoe de stad de SDGs heeft gekoppeld aan het
meerjarenplan en hoe het behalen van de SDGs in de toekomst zal opgevolgd worden.
Oproep subsidies Mondiaal Beleid 2021
• De reglementen en aanvraagformulieren voor de subsidies staan online. Lidmaatschap mondiale raad is verplicht.
Voor het reglement ‘Projecten in de wereld’ moet de online aanvraag ten laatste op 31 maart 2021 ingediend
worden. Het beschikbaar budget is 33.535 euro.
• Voor de wedstrijd rond de SDGs moet de online aanvraag ten laatste op 30 april 2021 ingediend worden. Hier is
het beschikbaar budget 33.535 euro (16,767,5 € per winnaar, 1 NGO en 1 Vierde pijler)
• Hebben de leden nood aan een vormingsmoment over deze subsidies, waarin de procedure uitgebreid wordt
toegelicht? Drie personen geven aan interesse te hebben voor deze vorming. De consulent neemt nog contact op
om hiervoor een moment vast te leggen.
• Alle informatie over de subsidies is op de website van Mechelen Mondiaal terug te vinden:
https://mondiaal.mechelen.be/ondersteuning-en-subsidies
Varia
• Het Vierde pijler steunpunt geeft subsidies voor Vierde pijlers uit de provincie Antwerpen:
o Categorie 1: Een ondersteuning van de Zuidprojecten van opstartende en/of kleine 4de
Pijlerorganisaties. Er is jaarlijks maximaal €50.000 ter beschikking en de 4de Pijlerorganisatie kan
maximaal €1.000 verkrijgen per jaarlijkse aanvraag. Deadline voor de aanvraag is 31 maart 2021.
o Categorie 2: Voor 4de Pijlerorganisaties met een kwalitatief sterkere Zuidwerking. Er is jaarlijks €250.000
ter beschikking en de 4de Pijlerorganisatie kan maximaal €10.000 verkrijgen per jaarlijkse aanvraag.
Deadline voor de aanvraag is 30 april 2021.
o Meer info: https://4depijler.be/4de-pijler/financiering-voor-jouw-4de-pijlerproject/projectaanvragenprovincie-antwerpen/antwerpen/
• De consulent kreeg een aantal suggesties voor activiteiten rond het onderwerp ‘ Dekolonisering’ (11.11.11)
o Op 1 maart kan je de interactieve workshop ‘Dekoloniseren voor Dummies’ volgen:
https://belmundo.gent/evenement/dekoloniseren-voor-dummies/
o Op 15 maart is er een debat specifiek over ‘Dekoloniseren en ontwikkelingssamenwerking’:
https://belmundo.gent/evenement/debat-dekolonisering-en-ontwikkelingssamenwerking/
• De vraag wordt gesteld hoe de verkoop van de verjaardagskalender van de Mondiale Raad is verlopen met
eindejaar? Hoe hebben de leden dit ervaren?

o Afractie verkocht 1 kalender, Samarpan verkocht 1 kalender, AZV heeft de kalenders (grotendeels) intern
verdeeld onder collega's en vrijwilligers naar aanleiding van een kleine online quiz en dat viel in de
smaak. Hulpcomité Guatemala heeft 21 kalenders verkocht, deels via e-mail, deels via facebook. Ze
hopen de rest te kunnen verkopen als hun ontmoetingscentrum weer open is. Damiaanactie verkocht al
een vijftiental kalenders. Wisselend succes dus, maar de leden kijken er naar uit om deze kalenders
verder te verdelen, aangezien het een verjaardagskalender is, die niet gebonden is aan een bepaalde
periode in het jaar.
• Vraag aan Mondiale Raad van afdeling Ruimtelijke planning stad Mechelen
o Ruimtelijke planning start met de opmaak van het ‘Beleidsplan Ruimte Mechelen’. Met dit beleidsplan
geeft de Stad Mechelen aan waar ze met de ruimtelijke ordening op haar grondgebied naar toe wil de
komende twintig jaar. Ruimtelijke planning heeft hiervoor een ruim participatie traject opgezet. Ook de
verschillende stedelijke adviesraden worden bevraagd.
o Wil de Mondiale Raad ook deelnemen aan dit traject? Er worden wat vragen ter verduidelijking gesteld.
Op welke manier kan de Mondiale Raad hier een inbreng hebben? Er wordt geopperd om dit vanuit het
oogpunt van de SDGs te benaderen.
o Jackie Denis is geïnteresseerd om dit traject voor de Mondiale Raad vanuit het oogpunt van de SDGs op
te volgen. Zij zal deelnemen vanuit de filosofie en gevoeligheden van de Mondiale Raad. Tijdens de
vergaderingen kan er hierover een terugkoppeling gebeuren.
Agenda vastleggen volgende vergadering
• 30 maart: vorming exit strategie (ism Vierde pijler steunpunt, door Martje Nooij), start 19.30 uur
• Informatiebundel wordt op voorhand met de post bezorgd.
• Meer info: https://4depijler.be/handboek/stoppen-met-je-project-exit-strategie/
• De consulent bezorgt nog een uitnodiging met de mogelijkheid om in te schrijven voor deze vorming .
Kalender Algemene Vergadering Mondiale Raad 2021
• Dinsdag 30 maart
• Donderdag 3 juni
• Dinsdag 7 september
• Donderdag 28 oktober
• Dinsdag 7 december

Verslag AV 30 maart 2021
Via MS Teams, om 19.30 uur.
Aanwezig: Smets Katrien, De Bie Marina, Martje Nooij, Marleen Schouwenaars, Filip Duez, Paul Van Aelst,
Thielemans Lea, Chris Van Asch, Chris Van der Vorst, Bert Devogeleer, Dedecker Jan, Sarah Bresseleers, Gerda
Mariën, Els Van de Velde, Kristel Bosmans, Georges Dusart, Dien De Bruyn
Van 19.30 tot 19.45 uur: toelichting door Paul Van Aelst, 11.11.11, over ‘No Profit on Pandemic’
De coronapandemie woedt nu al meer dan een jaar lang en eindelijk is er hoop dat we ervan afraken. Daarvoor zijn
onder meer vaccins nodig. Vaccins die efficiënt en veilig zijn, en die voor iedereen beschikbaar zijn. Om dat te
garanderen werd het Europese burgerinitiatief No Profit on Pandemic opgezet. Het Europees burgerinitiatief wil 1
miljoen handtekeningen verzamelen om van het vaccin een publiek goed te maken. Op die manier kunnen
wereldwijd meer bedrijven aan de slag gaan om vaccins te produceren. 11.11.11. is één van de 52 eerste Belgische

organisaties die het petitie initiatief ondersteunen. Doen jullie mee ?
Van 19.45 tot 22.00 uur: Vorming Exitstrategie: hoe stop je met je project?
door MARTJE NOOIJ, STICHTING PROJECTEN ZUID-AFRIKA
Weet je al hoe je ooit met je project gaat stoppen? Heb je daar al eens over nagedacht? Het is een uitdagende vraag,
die meestal buiten beeld blijft. Toch is een goed doordachte ‘exitstategie’ het halve werk. Zelfs als je nog niet echt
van plan bent om te stoppen. Martje Nooij ontwikkelde een praktische toolkit die je hierbij kan helpen. Want op een
dag kom je op het punt om jouw partnerorganisatie los te laten. Goed nieuws, omdat de partnerorganisatie
zelfstandig verder kan? Of minder goed nieuws, omdat je niet genoeg middelen kan verzamelen? In alle scenario’s
wil je die exit zo goed mogelijk voorbereiden.
Meer informatie? https://4depijler.be/handboek/stoppen-met-je-project-exit-strategie/

