
 

  
 

- Aanwezig: 

 Schepen Wim Vandenberghe 

 Johan Collier 

 Paul Jacobs 

 Colette Vanhoorneweder 

 Nera Van Belleghem 

 Véronique Declerck, administratief bediende  

 

- Verontschuldigd  

 Christine Cardon 

 

- Subsidieaanvragen 

 
 M. D. - Catholic university of Malawi 

 

Er wordt een toelage van 3000 euro gevraagd. Dit bedrag zal aangewend worden om: 

verder materiaal te kopen voor de opleiding bachelor verpleegster of materiaal voor de “special 
needs” (dit is een afdeling waar onderwijs voor o.a. blinden aangeboden wordt) of om boeken aan 
te kopen. 
 

Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 2000 euro te 

storten op rekeningnr. BE37 0000 6168 5128 als steun voor dit project. 

 
 R. V. W. – Sint Joseph minor seminary Tanzania 

 

Er wordt een toelage van 5000 euro gevraagd voor voedselvoorziening voor 350 studenten 

middelbaar onderwijs.  De raad heeft de voorkeur om duurzame projecten te steunen.  Toch wenst 

de raad 1500 euro subsidie vrij te maken als hulp voor voedselvoorziening voor de studenten. 

 

Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. Dit bedrag wordt 

gestort op rekening BE72 7350 1814 1816. 

 

 Vzw Vrienden van Mufunga – school Bukwashi in Mufunga 

 

Er wordt door Zr. L. D. (oud missionaris van Mufunga) 3000 euro financiële steun gevraagd voor 

de middelbare school Bukwashi in Mufunga. De steun zou aangewend worden voor het plaatsen 

van zonnepanelen en de aankoop van een kopiemachine. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om, na advies van de G.R.O.S., 3000 euro te 

storten als steun voor dit duurzame project op rekening BE47 7390 1507 2080 op naam van  
vzw Vrienden van Mufunga. 
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 J. V. T. – Medisch centrum in Kisantu 

 

De heer J. V. T. vraag financiële steun voor het aanpassen en renoveren van de sanitaire 

installaties in een kleine kliniek (gezondheidscentrum) in Kisantu. Er wordt hiervoor 

3000 euro gevraagd. 

 

Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 2300 
euro vrij te maken voor dit project. 

Het geld wordt overgemaakt op rekening BE17 1030 7311 3921, Kisantu. 

 

 E. B. – Namalteng Integrated Vocational Training Institute - Ghana 

 

Voor de bouw van een eetzaal en keuken en keukengerei wordt 4000 euro 

subsidie gevraagd door de heer E.B.  

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de 

G.R.O.S., om 3000 euro te storten op rekeningnr. BE07 7755 0678 1066 als 

steun voor dit project. 

 

 B. O. – Vriendenkring Malawi België 

 

Er is de aanvraag van de heer B. O. voor subsidie voor het verbouwen en werken uit te 

voeren aan het regionaal ziekenhuis Chintheche in Malawi: bouwen sanitaire ruimte 

voor de materniteit, restauratie volledig mortuarium, gebruiksklaar maken keuken, 

plaatsen zonneluifel zodat de patiënten de vele uren wachten op een meer 

comfortabele manier kunnen doorbrengen. 

Er wordt een subsidie van 2500 euro gevraagd. 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de G.R.O.S., 

om 1900 euro als steun te storten voor dit project op rekeningnummer  

BE74 6528 5517 3607, Malariaproject Malawi  

 

 Solidagro vzw 

 

Betreft: noodhulp voor de gevolgen van de interne vluchtelingencrisis in 

Burkina Faso. 

 

 Artsen zonder grenzen 

 

Het college van burgemeester en schepenen beslist om - na advies van de 

G.R.O.S.- geen subsidie vrij te maken voor Solidagro vzw en Artsen zonder 

grenzen. 

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  Solidagro vzw en Artsen zonder grenzen 

  


