
  
 

- Aanwezig: 

• Schepen Claudia Coudeville 
• voorzitter Patrick Pockelé 
• Johan Collier 
• Paul Jacobs 
• Colette Vanhoorneweder 
• Nera Dendooven-Van Belleghem 
• Véronique Declerck, administratief bediende gemeente Jabbeke 

 
- Verontschuldigd 

• Christine Cardon 

- Voorleggen stand van de werkingsrekening van de G.R.O.S. 
 

- Subsidieaanvragen 

• “Quo Vadis?” vzw – gezinsondersteuning via het vormingscenturm op het 
plateau Mateko in de prov. Idiofa DRC – mevr. L.V.D. 

 
Er zijn de 2 aanvragen van mevrouw L.V.D. Deze betreffen een subsidieaanvraag voor hetzelfde 
project, namelijk een woning bouwen voor een gezin met 6 kinderen, waarvan de vader en nu ook 
het jongste kind overleden is. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist geen geld 
- die slechts ten goede zou komen aan 1 gezin - vrij te maken voor deze aanvraag. 
Het is de bedoeling dat het geld ten goede komt aan een gemeenschap. 

 
 

• Namalteng Integrated Vocational Training Institure – Tongo-Gbeogo (Ghana) – de 
heer E.B. 

 
De heer E.B., die deze subsidieaanvraag indiende, heeft eind vorig jaar de locatie bezocht en 
bevestigt de slechte  toestand van het internaat, er wordt op de beton geslapen. 
Er wordt subsidie gevraagd voor 
1) de aankoop van een kookoven voor de praktijklessen en 
2) aankoop van stapelbedden en matrassen voor het internaat. 
Na een positief advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 4000 
euro te storten als subsidie voor de aankopen. 

 
 

• S.O.S. Brazilië - ondersteuning van het Centrum voor beroepsopleiding 
– Brazilië – de heer P.J. 

 
Deze subsidieaanvraag gebeurt door de heer P. J. die al sedert de jaren 80 contactpersoon is voor M. 
R. , ex-onderpastoor van onze parochie. M.R. vertrok destijds naar Brazilië en startte in Salvador da 
Bahia een centrum voor kansarme jongeren op. 

G.R.O.S. – ontwikkelingssamenwerking – vergadering 20 oktober 2020 - VERSLAG 



P.J. heeft ter toelichting een informatief tijdschrift mee rond Brazilië en het werk van M. R. in de 
krottenwijken van Salvador Da Bahia. 
Er wordt een subsidie van 3000 euro gevraagd voor het organiseren van kapperscursussen bedoeld 
om kwetsbare en kansarme jongeren betere kansen te bieden op de arbeidsmarkt. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist, na advies van de G.R.O.S., om 3000 euro 
te storten om dit project te steunen. 

 
 

• Uitbreiding Lycée Szilvasi, Burundi – de heer M.P. 
 
De heer M.P. vraagt financiële steun voor het Lycée Szilvasi in Burundi. De subsidie zou gebruikt 
worden voor het afwerken en gebruiksklaar maken van een klaslokaal en het uitvoeren van werken 
voor een sportterrein. Deze werken worden goed opgevolgd door de heer M.P. zelf. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om, na advies van de G.R.O.S., 6500 euro te 
storten als steun voor dit project. 

 
 

• Consortium 1212 – noodhulp covid 19 
 
Er is de aanvraag van Caritas International.be voor storting aan het Corona hulpfonds. 
Er kan ook via consortium 1212 een gift gestort worden. Verschillende organisatie worden 
hiermee ondersteunt, waaronder ook Caritas International. Meer informatie kan je vinden op : 
https://covid.1212.be/nl/home 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 1000 euro 
te storten op BE19 0000 0000 1212 als steun om het corona virus te bestrijden in 
ontwikkelingslanden. 

 
• 11.11.11 

 
De G.R.O.S. heeft het principe om geen nationale organisaties te steunen. Deze hebben andere 
mogelijkheden om aan subsidie te geraken en kunnen moeilijk opgevolgd worden. 
Personen die dit wensen kunnen individueel geld storten aan 11.11.11; er werd 4128 euro 
geschonken door inwoners van Jabbeke in 2019. 
Het College van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist om 
geen subsidie vrij te maken voor 11.11.11. 

 
 

• tussenkomst van leerboeken frans in de lagere scholen N'Selo, Kisanti 
in Congo – de heer J.V.T. 

Het project in Kisantu wordt al jaren opgevolgd door de heer J.V.T. en mevrouw G.B. In januari 
2020 zijn ze op bezoek geweest bij N'Selo bij Kisantu (Congo). Daar hebben ze zelf kunnen 
vaststellen dat er een grote nood is aan leerboeken voor het lager onderwijs. Er wordt 2500 euro 
gevraagd voor de aankoop van leerboeken. 
Na advies van de G.R.O.S. beslist het College van burgemeester en schepenen om 2500 euro 
te storten als steun voor dit project. 

https://covid.1212.be/nl/home
https://covid.1212.be/nl/home


• Beweging.net West - COVID-19 - aanvraag steun voor noodhulp – Bangladesh 
 

Deze aanvraag gebeurde niet met het officiële aanvraagformulier zoals vermeld in de 
voorwaarden voor subsidieaanvraag en kan dus niet behandeld worden. 
Een aanvraagformulier wordt bezorgd. Na ontvangst van het correcte document wordt 
deze aanvraag weer op de agenda van de G.R.O.S. geplaatst. 

 
 

• Oxfam – Libanon heropbouwen 
 

De G.R.O.S. heeft het principe om geen nationale organisaties te steunen. Deze hebben andere 
mogelijkheden om aan subsidie te geraken en kunnen moeilijk opgevolgd worden. 
Het schepencollege beslist, om na advies van de G.R.O.S., geen subsidie vrij te maken voor 
deze aanvraag. 

 
 

• Al Puente - werking van het Centrum voor Studiefinanciering en 
Studiebegeleiding in Cusco 
–  de heer L. L. 

 
Het Project Al Puente van de heer L.L. wordt al jaren gesteund door de gemeente Jabbeke. Het 
wordt steeds verder uitgebouwd en goed opgevolgd. Er wordt een toelage gevraagd van 
2000euro. Dit bedrag zal aangewend worden om schoolgelden en inschrijvingen te bekostigen van 
de studenten aan het hoger en universitair onderwijs. 
Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 2000 euro te 
storten als steun voor dit project. 

 

• Malawi – Catholic University of Malawi – mevr. A.G., mevr. M.D., de heer G.B. 
 

Deze subsidieaanvraag dient voor de aankoop van materiaal "special needs", opleiding 
verpleegsters en aankoop van materiaal voor de leerkrachten om door de corona verder les 
te kunnen geven. 
De aanvraag gebeurt steeds correct en de bewijsstukken van aanwending van de financiële steun 
worden tijdig toegestuurd. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 3000 
euro als steun te storten. 

 
• Varia 

 
De missie Myanmar heeft niet kunnen doorgaan; de steun van 2600 euro werd teruggestort aan de 
gemeente Jabbeke. 
 

• Extra 
 
Er is de aanvraag van Missiepost Mufunga - Missienaaikring Snellegem voor subsidie voor 
cataractoperaties in Mufunga op 3 november. Deze aanvraag werd voorgelegd aan de leden van de 
G.R.O.S. 
Na advies van de G.R.O.S. beslist het college van burgemeester en schepenen om 2700 euro vrij te 
maken voor de project. 


	• “Quo Vadis?” vzw – gezinsondersteuning via het vormingscenturm op het plateau Mateko in de prov. Idiofa DRC – mevr. L.V.D.
	• Namalteng Integrated Vocational Training Institure – Tongo-Gbeogo (Ghana) – de heer E.B.
	• S.O.S. Brazilië - ondersteuning van het Centrum voor beroepsopleiding – Brazilië – de heer P.J.
	• Uitbreiding Lycée Szilvasi, Burundi – de heer M.P.
	• Consortium 1212 – noodhulp covid 19
	• 11.11.11
	• tussenkomst van leerboeken frans in de lagere scholen N'Selo, Kisanti in Congo – de heer J.V.T.
	• Beweging.net West - COVID-19 - aanvraag steun voor noodhulp – Bangladesh
	• Oxfam – Libanon heropbouwen
	• Al Puente - werking van het Centrum voor Studiefinanciering en Studiebegeleiding in Cusco
	• Malawi – Catholic University of Malawi – mevr. A.G., mevr. M.D., de heer G.B.

	• Varia

