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- Aanwezig:  

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

 
- Verontschuldigd  

• Colette Vanhoorneweder 

- Welkom 
- Verkiezing voorzitter: Patrick Pockelé en penningmeester: Johan Collier 
- Voorleggen statuten 
- Kandidaturen 
 
- Subsidieaanvragen 

• - Malawi – A.G.  

De heer G. B. en mevrouw M.D. hebben begin maart 2019 een bezoek gebracht aan de gemeente 
Jabbeke en hun project in Malawi uitvoerig toegelicht. Er wordt een subsidieaanvraag gedaan voor 
het aankopen van materiaal voor de Catholic University of Malawi. 
Het College beslist om 3000 euro te storten als steun. 
 

• Vzw vrienden van Mufunga – Zr L. 
 

Vzw vrienden van Mufunga steunt de voormalige missiepost van de Zusters O.L.V. van 7 Weeën te 
Congo. Er wordt subsidie gevraagd om 180 houten schoollessenaars te maken. Het hout wordt ter 
plaatse gekapt en gezaagd. Lokale schrijnwerkers maken de banken en tafels; voor het transport 
helpt de bevolking. Op die manier wordt ook de werkgelegenheid ter plaatse gestimuleerd. 
Het College beslist om dit project met 6500 euro te steunen. 
 

• Puente vzw – L.L. 
 

Dit betreft een subsidieaanvraag ten voordele van “Centrum voor studiefinanciering en 
studiebegeleiding” in Cusco, Peru. Jongeren uit de arme wijken krijgen een kans om een 
beroepsopleiding te volgen om zo aan het werk te kunnen en een betere toekomst te hebben. Om de 
continuïteit van dit project veilig te stellen wordt 2000 euro steun gevraagd. 
Het College beslist dit project met 2000 euro te steunen. 
 
 
 
 



• Bandfeestcomité Witte Paters en Zusters 
 

Het Bandfeestcomité Witte Paters en Zusters vraagt een subsidie voor het maken van schoolbanken 
voor de basisschool van Kipalapala (Tanzania, Oost-Afrika). Het College beslist dit project te steunen 
met 3000 euro. 
 

• Bas Congoproject Kisantu 
Er is de subsidieaanvraag van J. V. T.  voor hulp aan een dispensaria in Kisantu (Congo): renovatie en 
aankoop van klein materiaal. Het College beslist om 2200 euro te storten als steun voor dit project. 
 

• Caritas, Oxfam en Suara 
Er wordt de voorkeur gegeven om projecten te steunen die een link hebben met de gemeente 
Jabbeke waar inwoners zelf meehelpen; of hulp te bieden in noodsituaties. Er wordt geen subsidie 
vrijgemaakt voor deze organisaties. 
 
 

• Varia 
 
De missie Myanmar wordt opnieuw georganiseerd met het voltallige team (20-25 personen) om ter 
plaatse hulp te verlenen, dit in de periode van 30/11/2019 t.e.m. 15/12/2019. 
 
 


