
 

  
 

- Aanwezig: 

• Schepen Wim Vandenberghe 
• Johan Collier 
• Paul Jacobs 
• Christine Cardon 
• Colette Vanhoorneweder 
• Nera Dendooven-Van Belleghem 
• Véronique Declerck, administratief bediende gemeente Jabbeke 

 
- Verontschuldigd / 

 
Algemeen  
 
Kennismaking met schepen Wim Vandenberghe en uitleg over de werking van de G.R.O.S. 

 
- Subsidieaanvragen 

 
• Noodhulp Oekraïne 

 
Ter zitting van het schepencollege van 7 maart werd beslist een donatie te doen voor Noodhulp 
aan Oekraïne via consortium 1212. Er werd 5000 euro gestort op rekening BE19 0000 0000 1212. 
 
Er werd na advies van de leden van de G.R.O.S. 1000 euro gestort van de werkingsrekening van de 
G.R.O.S. 
 
   

• Al Puente – (L.L.) 

 
Er wordt een toelage van 2000 euro gevraagd. Dit bedrag zal aangewend worden om schoolgelden 
en inschrijvingen te bekostigen van studenten aan het Hoger en Universitair onderwijs. 
Doelgroep zijn de kansarme jongeren in de regio Margen derecha, Cusco Peru. Dit zijn 4 arme 
woonwijken die naast elkaar gelegen zijn. 
In 2020 hebben slechts 10 jongeren een diploma hoger onderwijs behaald; ook hier heeft corona 
een zeer sterke en negatieve invloed: 
 - 3 jongeren in Hoteladministratie 
 - 2 jongeren in Elektriciteit 
 - 2 jongeren in Boekhouding 
 - 2 jongeren in Toerisme (gids) 
 - 1 jongere in Architectuur. 
 

Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 2000 euro te 
storten op rekeningnr. BE70 3200 6837 0825, Puente vzw als steun voor dit project. 
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• Lycée Szilvasi van Kanyosha (M.P.) 
 
Er wordt door de heer M. P. financiële steun gevraagd voor de uitbreiding van de infrastructuur 
van het Lycée Szilvasi, de Kanyosha, Bujumbura, Burundi. Doel is het bouwen van de eerste 
verdieping. De steun zou aangewend worden voor het aankopen van materiaal en betalen van de 
werkmannen. 
 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om, na advies van de G.R.O.S., 4000 euro te 
storten als steun voor dit project op rekening BE95 9795 4080 9458, Argenta, M. P. 
 
 

• Unicef en Damiaanactie 

 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om - na advies van de G.R.O.S.- deze 
projecten niet te steunen. 
Er wordt de voorkeur gegeven aan projecten die een link hebben met de gemeente Jabbeke. 
Inwoners van Jabbeke die dit wensen, kunnen persoonlijk een donatie doen aan Unicef en/of 
Damiaanactie 
 
 



 


