
G.R.O.S. - ontwikkelingssamenwerking - 2018 -  vergadering 6/11/2018 – VERSLAG 
 
Aanwezig: schepen Claudia Coudeville, Patrick Pockelé, Nera Van Belleghem, Christine 
Cardon, Véronique Declerck 
 
Verontschuldigd: Paul Jacobs, Kis D’hondt, Colette Vanhoornweder 

448383 – MALAWI  
Doel:  onderwijs: verderzetten steun aan studenten, aankoop materiaal voor de opleiding bachelor 
in de verpleegkunde en vroedvrouw  
Gevraagde steun: 3000 euro 
Het college beslist ,na advies van de G.R.O.S, dit project te steunen met 3000 euro. 
 
453187 – BANDFEESTCOMITE  
Doel: nieuwe levenshoop geven en menselijke waardigheid aan verkrachte meisjes en vrouwen; 
meisjes en vrouwen vormen om zelfstandig te ondernemen 
Subsidie: salaris van 14 monitoren en onderwijzers, aankoop materiaal, naaimachines, keukengerei 
Gevraagde steun: 2500 euro 
Het college beslist, na advies van de G.R.O.S., om 2500 euro te storten als steun voor dit project in 
Congo meer bepaald het project “Huis van hoop in Bukavu.” 
 
453509 – QUO VADIS? Vzw  
Doel: vormingsinitiatieven aanbieden aan gezinnen met jonge kinderen om het schoolgaan te 
bevorderen; pedagogische vorming aan de vrouwen, leerschool voor jongeren in de maatschappij, 
aankoop werkmateriaal. Het doel is om de moeders te vormen en bij de kinderen het schoolgaan te 
bevorderen en de werkbekwaamheid bij de jeugd te bevorderen. 
Gevraagde steun: 1000 euro 
Het college beslist om, na advies van de G.R.O.S, 1000 euro te storten om dit project te steunen. 
 
453949 – vzw Vrienden van Mufunga – project Congo 
Doel: het project “Licht van de wereld” te ondersteunen. Oogartsen bezoeken de  missiepost van 
Mufunga om oogoperaties uit te voeren en oogziekten te behandelen. 
Gevraagde steun: iedere steun is welkom 
Het college beslist, na  het advies van de G.R.O.S., om 3000 euro te storten om dit project te 
steunen in Congo. 
 
453935 – L. P. – aanvraag subsidie – stage Suriname 
Doel: L.P. gaat 3 maanden op stage in een kleuterklas naar Suriname  met Vives (Hogeschool in 
Brugge)  
De subsidie wordt aangewend om materiaal (vb knutselgerief) ter plaatse te kopen en activiteiten te 
doen met de kleuters (vb zwemles). 
Het college beslist, na het advies van de G.R.O.S. , om 500 euro te storten om deze stage te steunen. 
 
454722 – Project in Myanmar in samenwerking met Vives 
Doel: in samenwerking met 8 studenten van de opleidingen verpleeg- en vroedkunde van de 
hogeschool Vives voor medische missie naar Myanmar te gaan. Voor dit project wordt 
samengewerkt met een team van V-med onder leiding van dokter Luc Beaucourt. 
Gevraagde steun: er is een kostenraming van 60 000 euro, iedere steun is welkom. 
Het college beslist, na advies van de G.R.O.S. om 2600 euro te storten om dit project te steunen. 
 
454062 – 11.11.11. – “Migreren hoeft niet meer” projecten van de organisatie Symbiose 
Na advies van de G.R.O.S. heeft het college beslist om 2600 euro toe te kennen voor dit project.  De 
projecten van de organisatie Symbiose gesteund door 11.11.11 helpen 1036 Senegalese vrouwen en 
hun gezin aan een beter leven. De vrouwen hebben een eigen inkomen en vergroten hun 
onafhankelijkheid: door de vorming zijn ze milieubewuster en planten ze jonge bomen in plaats van er 
te kappen. Ze hebben een perspectief in hun eigen dorp. Migreren hoeft niet meer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
446571 – Caritas 
451600 – Artsen zonder grenzen 
Er wordt negatief advies gegeven voor de 2 bovenstaande projecten. De G.R.O.S. geeft er de 
voorkeur aan om projecten te steunen die een link hebben met de gemeente Jabbeke of om hulp te 
bieden bij noodsituaties. Het college beslist dit advies te volgen 
 
BEDANKING VAN 
M.P. voor de steun in Burundi. 
C.M. voor de steun voor de bouworde, kamp in Assaka. 
 
 
MELDING VAN 
452959: actie van 11.11.11 – soepactie - #Allemaal mensen 
453178: Damiaanactie – 25, 26 en 27 januari 2019 
450876: er werd 1000 euro noodhulp gestort aan 1212 (de aardbeving in Indonesië.) 
Ook de G.R.O.S. heeft 1000 euro van de werkingsrekening gestort. 
 


