Verslag AV Mondiale Raad
07/09/2021, Via MS Teams, om 20 uur.
Aanwezig
1. Lea Thielemans (11.11.11)
2. Marleen Schouwenaars (Unicef)
3. Kristel Bosmans (Ingobyi)
4. Chris Van der Vorst (Hubi & Vinciane)
5. Annemie Doms (SISP)
6. Els Van De Velde (Samarpan)
7. Erik Tys (individueel)
8. Georges Dusart (TPSI)
9. Bert Devogeleer (Plan International België)
10. Frank Clarijs (Damiaanactie)
11. Anne-Sophie Burylants (AZV)
12. Bouzerda El Hassan (Omgevingsfilosofie)
13. Jan Dedecker (WSM)
Aanwezig stad Mechelen en extern
1. Katrien Smets (consulent mondiaal beleid)
2. Marina De Bie (schepen Mondiaal Beleid)
3. Willy Van Bouwel (Mundio vzw)
Verontschuldigd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lieve Vlemincx (Mana Mf asha)
Chris Van Asch (Cubanismo)
Manf red Aendenboom (Afractie)
Erik Nobels (Omgevingsfilosofie)
Linda De Smedt (Collectief Kanaga vzw)
Gerda Marien (Hulpcomité Guatemala)
Ilonka Dotse (La Lumière de l’Af rique)

Agenda
•
•
•
•
•
•

Goedkeuren verslag 3 juni
Voorstelling winnaar wedstrijd Mechelen Mondiaal: AZV
Stand van zaken winnend project Af ractie 2020
Wereldmeerdaagse Mechelen 2022: toelichting Mundio vzw
Twinning Mechelse scholen: stand van zaken
Varia

Goedkeuren verslag 3 juni 2021
•

Het verslag wordt goedgekeurd.

Voorstelling winnaar wedstrijd Mechelen Mondiaal: AZV
Anne-Sophie Bruylants van AZV geeft een presentatie over het gewonnen project.
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.
Voor vragen: anne-sophie.bruylants@azv.be
Meer inf o:
https://www.youtube.com/watch?v=Y2S2pjoMzz0
Presentatie in de bijlage.
Wereldmeerdaagse Mechelen 2022: toelichting Mundio vzw
Willy Van Bouwel licht het project ‘Wereldmeerdaagse’ toe, dat in maart 2022 zal plaatsvinden in zaal
De Loods van Transit M. in Mechelen. Mundio vzw zet samen met de stad Mechelen opnieuw een
grootschalig mondiaal educatieproject op voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs van
Mechelen. Het gaat over een degelijk uitgewerkt aanbod van mondiale vorming met als belangrijkste
een halve dag inleef programma. Zowel een wereldfilm als een interactieve ‘wereldmarkt’ komen aan
bod: tientallen visueel aantrekkelijke doestands waar de leerlingen korte opdrachten uitvoeren. Speels,
spannend, actief en vooral beklijvend! Het geheel is voorzien van degelijk uitgewerkte voor- en
nawerking voor in de klas.
→Verschillende leden van de Mondiale Raad zijn enthousiast om als vrijwilliger mee te werken. Meer
inf ormatie over hoe hiervoor in te schrijven, volgt nog. Presentatie in de bijlage.
Twinning Mechelse scholen: stand van zaken
Voorzitter Marleen geeft een stand van zaken over het twinning project.
• Eerste werkgroep kwam samen deze zomer: Marleen Schouwenaars, Chris Van der Vorst, Jackie
Denis en Katrien Smets om de visie en doelstelling te bepalen.
Doelstelling vanuit de Mondiale Raad:
Wat kunnen Mechelse jongeren leren van jongeren in het Zuiden? En omgekeerd? Als antwoord op die
vraag wil de Mechelse Mondiale Raad de context in het Zuiden tastbaar en concreet maken voor
de Mechelse scholen. We willen de kinderen laten evolueren van een ‘ver van mijn bed’ gevoel naar
verbondenheid. Van liefdadigheid naar rechtvaardigheid. We willen van hen echte wereldburgers
maken, met het oog op duurzaam engagement van de jongeren en hun scholen.
De idee is om kinderen en jongeren uit Mechelen in contact te brengen met kinderen en jongeren uit
de regio’s waar de leden van de Mondiale Raad actief zijn. Zo bouwen we bruggen tussen culturen
en stimuleren we respect, verdraagzaamheid en wereldburgerschap. We sensibiliseren
kinderen - en daardoor ook hun ouders en de school - over verschillende leefsituaties van kinderen in
de rest van de wereld. Door actieve uitwisseling moedigen we betrokkenheid en gelijkwaardige
relaties aan.
Concreet:
Via de projecten van de Mechelse Mondiale Raad worden Mechelse kinderen en jongeren uit het Zuiden
met elkaar in contact gebracht. Dit kan gaan over:
- één of meerdere klassen
- een school (lager of secundair)
- een kinder- of jongerenwerking los van schoolverband
• Vervolgens gebeurde een bevraging van de Mondiale Raad organisaties: (13 antwoorden, veel
interesse maar ook nog veel vragen)
• De antwoorden uit de bevraging werden teruggekoppeld naar enkele partners uit het onderwijs en
daarop kwamen positieve reacties:
o

Sven Van Grembergen (Ursulinen)

o

Dirk Letens (Sint Pietersschool)

o

Steven Van der Taelen (BA campus Pitzemburg)

• Volgende stappen:
o

Voorstelling idee op het O.O.M (Onderwijs Overleg Mechelen) (30/9)

o

Bevraging Mechelse scholen (Naar welk soort activiteiten zijn de scholen op zoek?)

o

Op basis daarvan concrete bevraging MR

o

Met dat resultaat: voorstel ‘menukaart’ scholen

o

Menukaart af toetsen MR en scholenpanel

→ Uiteindelijk resultaat is een match tussen scholen en organisaties MR (maatwerk)
→ Intussen vraagt Busleyden Atheneum Pitzemburg uit Mechelen nu al een samenwerking met de
Mondiale Raad leden over het thema ‘democratie’. Daarop hebben volgende organisaties toegezegd om
samen te werken: Kuntangdafero, Omgevingsfilosofie, Af ractie, Stichting Hubi & Vinciane, Erik Tys,
Cubanismo en La Lumière de l’Af rique.
Varia
• Mondiale Raad vergaderingen: hoe gaan we vergaderen in de nabije toekomst? Vergaderen we
verder digitaal via Teams of proberen we terug live samen te komen in een gr otere zaal? De
meningen zijn verdeeld. Marleen en Katrien zullen de beslissing nemen de komende weken, in
f unctie van de geldende maatregelen en de Mondiale Raad tijdig op de hoogte brengen.
• 3 september: Bert en Katrien geven toelichting over Mondiale Raad in BA campus Pitzemburg.
• Noodhulp voor waterramp in Wallonië: het college besliste om 5.000 euro te schenken aan het Rode
Kruis voor de solidariteitsactie ‘Helpen helpt’ voor de slachtoffers van de watersnood in België.
• Interessante activiteiten de volgende weken:
❖
❖
❖
❖

Langste Veggietafel op woensdag 15 september van Grote markt van 17 tot 20 uur
Autovrije zondag: 19 september
M-f air: eerlijk gekleed: zondag 10 oktober in Lamot van 11 tot 17 uur
50 jaar Oxf am Wereldwinkels: wandeling op zondag 10 oktober: start aan Lamot

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

