
 

 
 

- Aanwezig: 

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

 
- Verontschuldigd 

 
- Subsidieaanvragen 

 
• Malawi – A.D en M.G. 

 
A.D. en M.G. vragen subsidie om de Catholic university of Malawi te steunen. 
Door de covid is het een zeer grote uitdaging geweest om de lessen door te laten gaan in 2020. 
Er moest bijkomend materiaal aangekocht worden. Daardoor betreft deze aanvraag dezelfde 
aankooplijst als die van 2020. Reeds aangekochte zaken worden uiteraard niet opnieuw 
aangekocht. Het betreft materiaal voor de bachelor opleiding verpleegsters en materiaal voor de 
“special needs”. 
Het college van burgemeester en schepenen beslist om, na advies van de G.R.O.S., 3000 euro te 
storten als steun voor dit project. 
 
 

• Vzw Vrienden van Mufunga 
 
Zuster L. D. vraagt financiële steun voor het Instituut Bukwashi te steunen. Instituut Bukwashi is 
de grote middelbare school met twee afdelingen. Er zijn meer dan 500 leerlingen uit de 
omliggende dorpen die er opleiding volgen. 
De pedagogische afdeling heeft nood aan didactisch materiaal. Men wil een klas met laptops 
opstarten om de leerlingen beter voor te bereiden op hun verdere studies aan de universiteit. 
De school beschikt niet over subsidies om materiaal aan te kopen. Er wordt subsidie gevraagd 
om laptops te kopen. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 3200 
euro te storten voor de aankoop van 10 laptops voor de middelbare school. 
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• Vriendenkring Malawi België 
 
Op dinsdag 19 oktober hebben de heren B. O. en J. W. hun project voorgesteld aan de hand van 
een uiteenzetting en een PowerPoint presentatie.  Tweewekelijks hebben ze contact met de 
directeur-arts van het ziekenhuis in Malawi, dokter Gryson Kumwenda. Om de twee jaar gaan 
ze ter plaatse om te helpen, bij te sturen en de vooruitgang van de projecten te bekijken. Er 
wordt een subsidie van 4300 euro aan de gemeente Jabbeke gevraagd om het labolokaal te 
herstellen, de koeling in het mortuarium te herstellen, plafonds van de ziekenzalen te herstellen, 
elektriciteit te leggen en de waterreservetank te vernieuwen vóór het droogseizoen. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist 4300 
euro vrij te maken voor het project van de heren B. O. en J. W. in Malawi. 
 

• Handicap International 
 

Er is de aanvraag van Handicap International voor hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. 
De G.R.O.S. heeft de voorkeur om kleinere projecten te steunen die een link hebben en opgevolgd 
worden door inwoners van de gemeente Jabbeke. 
Het college van burgemeester en schepenen volgt het advies van de G.R.O.S. en beslist geen 
subsidie vrij te maken voor deze aanvraag. 

 
 
 

Bedanking voor en verantwoordingsstukken van de financiële steun van: 
• Bedanking en stavingsdocumenten van M. P. (subsidie 2021) 
• Bedanking en stavingsdocumenten van de Witte Paters (subsidie 2021) 
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