
G.R.O.S. – ontwikkelingssamenwerking – vergadering 26/04/2016 

Aanwezig: schepen Claudia Coudeville, voorzitter Patrick Pockelé, Nera Van Belleghem, Johan 
Collier, Christine Cardon, Véronique Declerck 

De aanvragen van Artsen zonder grenzen en Handicap International: 

- De G.R.O.S. verkiest om projecten te steunen die een link hebben met de gemeente Jabbeke; 
Er wordt ook een budget voorzien voor noodhulp en studenten die gedomicilieerd zijn in 
Jabbeke en aan een ontwikkelingsproject werken in het buitenland; 

- De bewoners van Jabbeke kunnen de projecten van Artsen van grenzen en Handicap 
International persoonlijk steunen door een gift rechtstreeks te storten. 

-  
-  De  G.R.O.S. adviseert geen subsidie vrij te maken voor deze aanvragen. 
-  

333659 – Subsidieaanvraag Witte Paters: het subsidie aanvraag invulblad ontbreekt. Er werden ook 
nog geen foto’s of documenten doorgestuurd om aan te tonen wat er aangekocht werd met de 1000 
euro geschonken in 2015. 
De G.R.O.S. adviseert voorlopig negatief. Voorstel is om een brief te schrijven met de vraag de aanvraag 
correct door te sturen samen met de documenten, facturen of foto’s om aan te tonen waarvoor de subsidie 
van 1000 euro aangewend werd. 
 
334592 – Tsjernobylkinderen vzw organiseert gezondheidsvakanties. Er wordt 2000 euro gevraagd 
(zelfde bedrag als 2013, 2014 en 2015) 
De G.R.O.S. adviseert om net als vorige jaren dit project met 2000 euro te steunen. 
 
350278 – Er is het project van P.M. in Burundi voor het afwerken van klaslokalen voor de Ecole 
fondamentale de Jabe opdat ze zouden kunnen gebruikt worden om er les in te geven. 
Daarvoor zijn er bouwmaterialen nodig, stoelen, banken en alle soorten didactisch en administratief 
materiaal. 
De G.R.O.S. adviseert dit project met 5000 euro te steunen. 
Het project is goed onderbouwd en de aanvraag gebeurt telkens correct. De aanwending van de subsidie 
wordt gestaafd a.d.h.v. documenten en foto’s. 
 
351123 – A. D. – project in Malawi. 
Vorig jaar werd 3000 euro subsidie voor de aankoop van een waterpomp geschonken. Ze hebben 
persoonlijk nog 3000 euro bijgestort. Het bewijs van de overhandiging van 6000 euro aan “The 
Catholic university of Malawi” werd doorgestuurd. 
Er werd echter niet aangetoond a.d.h.v. documenten of foto’s waarvoor de 3000 euro aangewend 
werd. 
De G.R.O.S. adviseert voorlopig negatief. De aanvraag gebeurde correct; er ontbreekt wel de staving waarvoor 
3000 aangewend werd. Er wordt voorgesteld een brief te schrijven om dit dossier aan te vullen. 
 
351481 – L.P. reist in augustus mee met Bouworde vzw naar Sir Lanka. Ze zal 3 weken werken in 
een weeshuis. L. vraagt 500 euro subsidie (die op rekening van Bouworde vzw gestort mag worden.) 
De G.R.O.S. adviseert 500 euro op rekening van Bouworde vzw te storten als subsidie voor het project in een 
weeshuis in Sir Lanka waar L.P. in augustus gaat werken. 
 
353036 – In het kader van dringende noodhulp; aardbeving Ecuador  stelt het College van 
burgemeester en schepenen voor om 1000 euro te storten. 
De G.R.O.S. adviseert om de gift te storten op rekening van hulporganisatie CARITAS:  
BE88 0000 0000 4141 met vermelding ‘Ecuador’ 
 


