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- Aanwezig:  

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

 
- Verontschuldigd  

• Colette Vanhoorneweder 
• Kris D’hondt 
• Christine Cardon 

 
- Welkom 
 
- Subsidieaanvragen 

 

• Ecole Fondamentale van Jabe (Burundi) – M. P. 

Doel: plafond afwerken, elektriciteitswerken, schilderen, muur afwerken, uitbreiding waterleiding, 
omheining plaatsen en verfraaiingswerken voor en rond het gebouw, aankopen van meubilair. 
Gevraagde steun: 6500 euro 
Het College beslist dit project te steunen met 3000 euro. Het is het laatste jaar dat voor dit project 
steun gevraagd wordt en tegen eind september 2019 zou alles afgewerkt moeten zijn. 
 

• Tsjernobylkinderen – A. V. 
 

Zoals elk jaar is er de subsidieaanvraag van mevrouw A. V. voor het organiseren van 
gezondheidsvakanties. Gedurende de maand juli komen een 20-tal kinderen uit de radioactief 
besmette zone rond Tsjernobyl om terug weerstand opbouwen. 
Onze vitaminerijke voeding en onze lucht is goud waard voor deze kinderen. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. om 2000 euro te 
storten op rekening van mevrouw A. V.  voor het organiseren van gezondheidsvakanties. 
 

• Vzw Take my hand – D. F. 
 
Deze VZW zorgt voor onderwijs van jongeren uit de lagere kaste. Deze VZW heeft na de tsunami in 
2004, in de theeplantages in Sri Lanka schooltjes gebouwd en onderwijs opgestart waarbij het opzet 
was en is om onderwijs te geven aan jongeren die op deze manier kunnen ontsnappen aan het 
kastensysteem en door te kunnen werken als bv. boekhouder, als medewerker in de toeristische 
sector in Colombo enz. Deze schooltjes zijn gevestigd in de thee plantage Hulandawa in Akuressa in 
het zuiden van Sri Lanka.  
Er wordt o.a. gewerkt in 2 kleuterklassen en 1 teenager schooltje. In dit laatste schooltje geven ze 
o.a. Engelse les en computerles. 
Na de verwoestende overstroming vorig jaar  is alle computermaterieel, meubilair, lesmateriaal, … 
van de school vernield en dient dit opnieuw voorzien en aangekocht te worden. Dit willen wij, samen 



met nog een aantal andere kennissen die voor hetzelfde doel werken, zelf ter plaatse gaan aankopen 
en daar installeren, zodat we zeker weten en zien waar de verzamelde centen naar toe gaan. 
Er wordt 2000 euro steun gevraagd. 
Het College van burgemeester en schepenen beslist na advies van de G.R.O.S. om 2000 euro te 
storten om dit project in Sri Lanka te steunen. 
 
 

• Bedanking van 
 

M. D. (Malawi) en vzw Vrienden van Mufunga 

 

• Varia 
 

- Er werd 1000 EURO gestort als noodhulp (Cycloon Ida/ Malawi) van het gemeentebudget en 
1000 euro van de werkingsrekening van de G.R.O.S.  

- De missie van Vives naar Myanmar werd uitgesteld; dit wordt opgevolgd. 
- Er werden nieuwe subsidieaanvraagformulieren voor ontwikkelingssamenwerking 

opgemaakt. 
 


