Verslag AV Mondiale Raad
03/06/2021, Via MS Teams, om 20 uur.
Aanwezig
1. Lea Thielemans (11.11.11)
2. Manf red Aendenboom (Afractie)
3. Marleen Schouwenaars (Unicef)
4. Paul Van der Poorten (Damiaanactie)
5. Kristel Bosmans (Ingobyi)
6. Jackie Denis (individueel)
7. Chris Van der Vorst (Hubi & Vinciane)
8. Gerda Marien (Hulpcomité Guatemala)
9. Annemie Doms (SISP)
10. Els Van De Velde (Samarpan)
11. Erik Tys (individueel)
12. Georges Dusart (TPSI)
13. Bert Devogeleer (Plan International België)
14. Linda De Smedt (Collectief Kanaga vzw)
15. Dien De Bruyn (Kuntangdafero)
16. Anaïs Janssens (Broederlijk Delen)
17. Sarah Bresseleers (AZV)
18. Ilonka Dotse (La Lumière de l’Af rique)
19. Bart Peeters (AZV)
20. Filip Duez (Impore)
Aanwezig stad Mechelen
Katrien Smets (consulent mondiaal beleid)
Myriam Colle (Strategisch coördinator)
Verontschuldigd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marina De Bie (schepen mondiaal beleid)
Lieve Vlemincx (Mana Mf asha)
Frank Clarijs (Damiaanactie)
Dirk Van Ranst (Sanankoroba)
Leen Sleebus (Wereldwinkel)
Chris Van Asch (Cubanismo)
Jan Dedecker (WSM)
Eline Geukens (Mama Lufuma)
Bouzerda El Hassan (Omgevingsfilosofie)

Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeuren verslagen 4 f ebruari en 30 maart
Advies jury subsidies ‘Projecten in de wereld’
Bekendmaking winnaars ‘wedstrijd Mechelen Mondiaal voor SDGs’
Elke organisatie van de Mondiale Raad krijgt een SDG mondmasker cadeau
Stichting Hubi & Vinciane stelt zich voor
Brainstorm idee twinning Mechelse scholen
Stand van zaken GoGoals spel
Varia

Goedkeuren verslagen 4 februari en 30 maart december 2021
•

De verslagen worden goedgekeurd.

Advies jury subsidies ‘Projecten in de wereld’
•
•

De kredieten voor subsidies betreffende ‘ontwikkelingsprojecten in de wereld’ voor 2021
bedragen € 33.535,00 euro.
In het reglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’ staat dat € 5.100,00 van het totale
subsidiebedrag extra verdeeld wordt onder de drie beste dossiers. Hierdoor blijft er €28.435,00
over om gelijk te verdelen over alle dossiers die minstens 60 procent behalen.

•
•

Projectdossiers binnen het reglement ‘Ontwikkelingsprojecten in de wereld’, worden jaarlijks
ingediend. De consulent ontving in 2021 17 ontvankelijke dossiers.
De 17 dossiers werden beoordeeld door een externe jury, zoals in het reglement
voorgeschreven wordt. De jury bestond uit volgende experten:
o Kathy Bernaerts (beoordeling wedstrijd): project coördinator Zuiddienst 11.11.11
o Kris Van Slambrouck (beoordeling projecten): project coördinator Zuiddienst 11.11.11
o Elke De Saegher: ambtenaar Mondiaal Beleid gemeente Bornem
o Marcel Hof kens: ex lid Mondiale Raad Mechelen en ex voorzitter Togo Debout vzw

Dit is het resultaat van de beoordeling van de jury:
Aanvragen 2021
vzw Mama Luf uma

Project
DR Congo, moestuin uitbreiden

AFRACTIE vzw
Stichting Hubi en
Vinciane

Straatkinderen Senegal
Menstruele hygiëne in het schoolmilieu, Benin

WSM vzw
vzw IMPORE

Bangladesh, kwaliteitsvolle medische zorgen
Rwanda, MAMA-project tegen malnutritie
Mali, pluimveehouderij voor duurzame
Collectief KANAGA vzw
ontwikkeling
Rwanda, sterilisatieruimte in het ziekenhuis
Ingobyi VZW
Murunda
Ontwikkeling digitaal ‘Girls Rights’ platf orm,
Plan International België Vietnam
Pediatrisch referentieziekenhuis in Kinshasa, DR
Artsen Zonder Vakantie Congo
Broederlijk Delen VZW
Rechten inheemse plattelandsbevolking, Bolivia
SISP vzw
India, uitwerking mobiele bibliotheek
VZW Kebene België
TPSI Belgium
Hulpcomité Guatemala
Samarpan
Damiaanactie vzw
Kuntangdafero
•

Begeleiding kwetsbare tienermama's, Kenia
Peru, coachingprogramma beginnende sociaalondernemers
Guatemala, lonen leerkrachten scholen
India, gezondheidszorg en schoolgeld weeshuis
Aanbouw wooneenheden Nigeria
Gambia, kinderatelier, opvang kinderen, spelend
leren

Punten Subsidiebedrag
Geen subsidie
58,8
€ 1.895,66
75,5
€ 3.595,66
79
€ 3.595,66
79,8
€ 1.895,66
69,1
€ 1.895,66
70,8
€ 1.895,66
72,3
€ 1.895,66
77,1
€ 1.895,66
77,6
€ 3.595,66
78,6
€ 1.895,66
71,8
53
62
65,1
60,8
70,3
67,3

Geen subsidie
€ 1.895,66
€ 1.895,66
€ 1.895,66
€ 1.895,66
€ 1.895,66

Twee organisaties halen minder dan 60 procent: zij ontvangen geen subsidies (zie
reglement): Mama Luf uma en vzw Kebene België.
De beste score is voor deze drie organisaties: Stichting Hubi en Vinciane, WSM vzw en
Broederlijk Delen vzw. Zij ontvangen elk € 3.595,66 voor hun project.
Alle andere organisaties krijgen een gelijke som van € 1.895,66 voor hun project.

•
•

→ Gaat de Mondiale Raad hiermee akkoord?
Er komen verschillende vragen van de leden van de Mondiale Raad:
•
•
•

Hoe komt het dat de scores lager zijn dan de vorige jaren?
Wat kunnen we hier uit leren om onze projecten te verbeteren?
Is het mogelijk om f eedback te krijgen van de jury?

De consulent verduidelijkt:
• Er zal nog een rapport verstuurd worden met de individuele punten en f eedback.
• Er is geen mondelinge toelichting meer, dus de punten zijn gebaseerd op de kwaliteit van het
dossier.
• Er was een opleiding: “hoe schrijf ik een goed projectdossier?”. Het kan interessant zijn om
deze vorming te volgen, want de inhoud en de vorm van het dossier hangen deels samen met
de punten die je zult krijgen.

Na overleg is de Mondiale Raad akkoord met de punten van de jury.
Bekendmaking winnaars ‘wedstrijd Mechelen Mondiaal voor SDGs’
•
•
•
•

Het reglement ‘Mechelen Mondiaal voor SDGs’ heeft de bedoeling om twee Mechelse
organisaties die lid zijn van de Mondiale Raad, 1 NGO en 1 Vierde Pijler, te belonen met een
geldprijs voor hun project rond de SDGs in het Zuiden.
De kredieten voor 2021 voor de ‘Wedstrijd Mechelen Mondiaal voor SDGs’ bedragen 33.535,00
euro. In het reglement staat dat dit bedrag gelijk verdeeld wordt onder 1 NGO en 1 vierde pijler
organisatie.
De consulent ontving 6 dossiers: drie NGO’s en drie Vierde pijlers.
Hieronder staan de organisaties die een project indienden en de punten die ze ontvingen van de
jury:

NGO

Project

Artsen Zonder Vakantie

Burkina Faso, Ouagadougou,
gezondheidscentrum voor straatkinderen.
Benin, scholenwerking. Het verbeteren van
de toegang tot en het behoud op de
basisschool voor meisjes en jongens
Woonblokken met elk 10 kamers opnieuw
bouwen en bewoonbaar maken in het
leprozendorp Iberokodo, bij de stad
Akeokuta, in Ogun State, Zuidwest Nigeria.

Plan International België
Damiaanactie vzw

Vierde pijler
Stichting Hubi & Vinciane
Collectief KANAGA vzw

Hulpcomité Guatemala

•
•

Benin: Het malnutritieprogramma van in
N'Dali: aanleg groentetuinen.
Mali: Ondersteuning van de gevluchte
bevolkingsgroepen door versterken van
zelf redzaamheid, toegang tot water en
bijdragen tot voedselzekerheid.
Guatemala: een nieuw dak van de school
‘Nuevo Amanecer’ in Santa Cruz Balanyà en
valse plaf onds in 4 klassen

Puntentotaal
op 125
105
98,5

92
103

88
83

AZV (NGO) en Stichting Hubi & Vinciane (4de pijler) krijgen de meeste punten van de jury en
winnen de wedstrijd in 2021 en krijgen elk 16.767,5 euro om hun projecten te realiseren,
enerzijds in de Burkina Faso en anderzijds in Benin.
Er volgt een korte omschrijving van de winnende projecten:
o Artsen Zonder Vakantie zal het gezondheidscentrum van de Burkinese organisatie
Keoogo in Ouagadougou, Burkina Faso, versterken. De f ocus ligt op praktische opleiding
voor het gezondheidspersoneel. Zo kunnen zij de nodige spoedhulp geven aan de
straatkinderen en jonge moeders die bij hen terecht komen. Het aantal straatkinderen in
Ouagadougou wordt geschat op 8000. De meesten van hen komen van het platteland en
zijn gevlucht voor de aanhoudende droogte of vanwege conflicten. Bijzonder
zorgwekkend zijn de jonge zwangere meisjes die door hun f amilie verstoten worden.
Artsen Zonder Vakantie slaat de handen in elkaar met de organisaties Keoogo en
Dokters van de Wereld om voor deze straatkinderen gezondheidszorg te voorzien. Het
project werkt aan meerdere SDG’s: Goede gezondheid en welzijn, Kwaliteitsonderwijs,
Gendergelijkheid en Partnerschappen om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
Het uiteindelijke doel van dit partnerschap is straatkinderen niet alleen de
gezondheidszorg te geven die ze nodig hebben, maar elk kind ook te begeleiden naar
een betere toekomst.
o

Stichting Hubi & Vinciane werd in 1982 opgericht ter nagedachtenis van Hubi
Adriaens en Vinciane Van Assche. Zij wil duurzame vooruitgang realiseren, met ethisch
verantwoorde projecten voor een waardiger en beter leven voor de bevolking in de regio
van Borgou in Benin. De f ocus ligt op de strijd tegen malnutritie door projecten in drie
domeinen: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw & ondernemerschap. Het winnende
project gaat over de aanleg van gemeenschappelijke groentetuinen met irrigatie in drie
dorpen. De oogsten van die tuinen zullen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige
voeding tegen betaalbare prijzen. En dat het hele jaar door, ook in het droogseizoen. De

groentetuinen zullen coöperatief uitgebaat worden door een 15-tal vrouwen per dorp. Op
die manier zorgen zij voor tewerkstelling en een inkomen voor 45 gezinnen. Het project
beoogt de realisatie van verschillende SDG’s: Geen honger, Goede gezondheid en
welzijn, Gendergelijkheid, Eerlijk werk en economische groei.
→ Kan de Mondiale raad dit ‘advies’ van de jury volgen? Er ontstaat een discussie en er volgen enkele
opmerkingen:
•
•
•
•

Sommige aanwezige leden kennen de organisaties in kwestie niet en wensen zich daarom te
onthouden bij het stemmen.
Sommige leden stellen de procedure in vraag.
Andere leden vinden dat we mandaat gegeven hebben aan de jury om de beoordeling te doen.
Daarom moeten we de procedure niet in vraag stellen en, net zoals de voorbije jaren, akkoord
gaan met de jury.
De leden van de Mondiale Raad verwachten echter wel een motivering van de jury, naast de
punten, zodat zij beter een oordeel kunnen vormen. Er is dus de vraag naar een beter
gemotiveerd/beargumenteerd juryadvies.

→Besluit:
•
•

Na twee keer stemmen zijn 13 van de 19 stemgerechtigde leden akkoord met het advies van de
jury.
Er wordt aan de jury gevraagd om bij de volgende procedure in 2022naast de punten, ook een
motiveringsvlag te schrijven dat verantwoordt waarom ze de twee winnaars bekroond hebben.

Vervolgprocedure subsidiëring:
•
•
•
•
•

Voorlegging aan college van 21 juni.
Uitbetaling in de loop van de maand juli.
Verslag met punten en f eedback van de jury zal aan de deelnemende organisaties bezorgd
worden.
Winnende organisaties (wedstrijd) stellen hun project voor tijdens de vergadering van de MR
van september.
De organisaties die in 2020 de wedstrijd wonnen, geven een stand van zaken over hun project
tijdens de vergadering van de MR van september.

Elke organisatie van de Mondiale Raad krijgt een SDG mondmasker cadeau

•
•

Cadeautje voor elke vertegenwoordiger binnen de Mondiale Raad
Gemaakt door AMAi (AMAi stelt mensen die niet meer terecht kunnen in het reguliere
arbeidscircuit op vrijwillige basis tewerk in combinatie met zorg) )

Stichting Hubi & Vinciane stelt zich voor
•

Chris Van der Vorst van de Stichting Hubi & Vinciane is nieuw in de Mondiale Raad sinds 2020
en stelt zich voor aan de hand van een presentatie. De Stichting Hubi & Vinciane werd in 1982
opgericht ter nagedachtenis van Hubi Adriaens en Vinciane Van Assche. De organisatie wil
duurzame vooruitgang realiseren, met ethisch verantwoorde projecten voor een waardiger en
beter leven voor de bevolking in de regio van Borgou in Benin. De f ocus ligt op de strijd tegen
ondervoeding via projecten in drie domeinen: gezondheidszorg, onderwijs en landbouw &
ondernemerschap.
→ De stichting won zopas ook de wedstrijd van Mechelen Mondiaal, dus Chris zal tijdens een
volgende vergadering het specif iek project toelichten dat 16.767,5 euro van de stad ontving.

Brainstorm twinnings Mechelse scholen
Aansluitend geef t Chris een presentatie over een idee dat zij heef t voor de Mondiale Raad: Chris wil
graag twinnings tussen Mechelse scholen en MR projecten opzetten.
VRAAG =
• Hoe kunnen we samen met alle geïnteresseerde leden van de Mondiale Raad de mondiale vorming in
scholen ‘handen’ en ‘voeten’ geven?
• Hoe die ‘bredere wereld’ dichterbij brengen en tastbaarder maken?
• Hoe evolueren van een ‘ver van mijn bed’ gevoel naar verbondenheid?
IDEE =
• Leerlingen uit Mechelen en leerlingen uit de regio’s waar de leden van de Mondiale Raad actief zijn,
echt met elkaar in contact brengen.
• Via twinning tussen scholen en/of klassen, een vorm van ‘verbroederen’ of ‘verzusteren’
VOORDELEN =
• Door samen te werken met de leden van de Mondiale Raad: ‘korte keten’ hier én ‘korte keten’ daar!
• contacten ‘hier’ tussen scholen en medewerkers organisaties Mondiale Raad
contacten ‘daar’ tussen scholen en medewerkers van organisaties daar die of wel deel uitmaken van
organisaties mondiale raad of waar er alleszins intensieve samenwerking mee is
HOE =
Verschillende uitwerkingen mogelijk:
• ‘ouderwets’ brieven schrijven (inscannen en doormailen);
• knutselwerkjes (opsturen);
• f oto’s en f ilmpjes maken en opsturen;
• indien technisch haalbaar: ‘lif e’ bijeenkomsten via MS Teams of Zoom of …
• indien f inancieel/organisatorisch haalbaar inleef reizen of stages of vrijwilligerswerk of …
Reacties uit de Mondiale Raad:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Goed idee: verschillende leden hebben al concrete plannen/ervaring met twinnings en
uitwisselingsprojecten.
We moeten engagement losweken en ons niet beperken tot éénmalige acties.
Niet enkel beperken tot basisscholen: ook secundaire scholen betrekken.
Zo’n uitwisseling kan conf ronterend zijn voor beide partijen. Dit moet goed uitgewerkt worden
en voorzichtig worden aangepakt.
Opletten: het materiële verschil brengt vragen (naar geld) met zich mee. Van bij de start de
verwachtingen langs beide kanten scherpstellen.
Er is een concurrentie tussen goede doelen in de scholen: goed idee dus om dit vanuit de
Mondiale Raad te lanceren.
Er wordt gevraagd om ook de kleinere organisaties bij dit project te betrekken.
Wat kunnen wij vanuit de Mondiale Raad aanbieden aan een school in Mechelen?
Besluit:
Er zijn heel wat leden van de Mondiale Raad geïnteresseerd om mee te werken aan dit project.
Er zal een bevraging moeten gebeuren van de Mondiale Raad en van de scholen, zodat we de
noden van de scholen en het mogelijk aanbod vanuit de MR in kaart kunnen brengen.
Tijdens de zomer komt een werkgroepje samen om dit verder vorm te geven. Dit werkgroepje
brengt verslag uit tijdens de vergadering van september.

Stand van zaken GoGoals spel
•

‘Gelukkig 2030’: kon niet doorgaan dit schooljaar, omwille van de coronacrisis. Daarom heeft de
Mondiale Raad een alternatief aanbod rond SDGs voor basisscholen uitgewerkt: een Mechelse
versie van het GoGoals spel van de VN.

•

Manf red (Afractie) nam de coördinatie op zich en geef t een korte stand van zaken:
o

Het spel werd ontwikkeld en mooi vorm gegeven. Er werd een geprinte en een online
versie van het spel beschikbaar gesteld. Elke basisschool kreeg één geprinte versie.

o

Bekijk hier het spel: https://mondiaal.mechelen.be/speel-het-sdg-bordspel-en-leer-bijover-de-duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen

o

Op 19 mei gaf Djapo een webinar voor leerkrachten over SDGs. Manfred heeft het spel
daar ook toegelicht en reclame gemaakt bij de scholen om samen te werken met de
Mondiale Raad.

Varia
• De Wereldmeerdaagse: vindt plaats in 2022 van 7/3 tot 22/3. Tijdens het schooljaar 2021-2022 wil
Mundio vzw samen met Mechelen opnieuw een grootschalig mondiaal educatieproject opzetten voor
leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs van Mechelen en wijde omgeving. Meer inf o volgt
later.
• Er loopt een traject dekolonisering Mechelen en dat omvat volgende aspecten:
o

o
o

Lezingenreeks in samenwerking met Avansa regio Mechelen:

-21/06 - Dekoloniseren in Mechelen: waarom en hoe?
-01/07 - Dekolonisatie en beeldvorming in de kunsten
-26/08 - Houden of verwijderen? Wat doen met koloniale verwijzingen in de publieke
ruimte?
Er komt ook een projectwebsite ‘Mechelen dekoloniseert’ over het thema.
Het proces zal dit najaar verbreed worden. De Mondiale Raad kan hier ook een rol spelen.

Kalender Algemene Vergaderingen Mondiale Raad 2021
• Dinsdag 7 september
• Donderdag 28 oktober
• Dinsdag 7 december

