
 
 

NOORD-ZUIDRAAD   april 2021 
 
Beste inwoners van Boortmeerbeek,  

 
De coronaperiode heeft de werking van de Noord-Zuidraad, ook bekend als de gemeentelijke werkgroep voor 
ontwikkelingssamenwerking, niet stilgelegd. Integendeel … achter de schermen hebben de plaatselijke 
solidariteitsgroepen hun werking verder uitgebouwd met een aangepast programma.  
Corona overtroeft uiteraard al het ander nieuws in de wereld. Maar de armoede, de vluchtelingencrisis, de 
ongelijkheid,  … zijn gebleven. De solidariteit met het zuiden blijft essentieel en de Verenigde Naties wil tegen 
2030 flinke stappen vooruit zetten wat de ontwikkelingsdoelen betreft.  
Vandaar dat we onze plaatselijke Noord-Zuidraad nog eens bij iedereen in de kijker willen plaatsen.  
De Noord-Zuidraad of de  gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking  brengt  mensen en organisaties 
samen die zich belangeloos inzetten voor een rechtvaardige, verdraagzame en duurzame wereld. De raad wil 
het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking en mondiale solidariteit verbreden in onze gemeente 
Boortmeerbeek. De ontwikkelingsdoelen spreiden zich over terreinen zoals:  onderwijs, gezondheidszorg, 
economische ontwikkeling, landbouw  en infrastructuur.   
 

 

DE PLAATSELIJKE SOLIDARITEITSGROEPEN IN DE KIJKER 
 

OXFAM WERELDWINKELS 

Wil jij meebouwen aan een eerlijkere wereld? Het leven verbeteren van de 
mensen die ons voedsel produceren? Rechtvaardiger en duurzaam 
consumeren? Dan ben je bij Oxfam aan het juiste adres! 
Wie Oxfam in België zegt denkt aan fairtradechocolade, -koffie en aan 
rapporten met schokkende cijfers over de groeiende ongelijkheid en 
belastingontduiking. Maar ook aan noodhulp bij humanitaire rampen, de 
tientallen duurzame (2dehands) winkels in het hele land en een solide 
netwerk van vrijwilligers. 
Oxfam handelt met producenten in het Zuiden volgens de principes van 
eerlijke handel. Een menswaardig inkomen, een fairtradepremie voor de 

gemeenschap en een samenwerking op lange termijn geven de producenten de garantie dat ze kunnen 
investeren in hun ontwikkeling. 
 
 

4 BELANGRIJKE DOELSTELLINGEN! 

Overleg en coördinatie tot stand brengen tussen de organisaties die in Boortmeerbeek werkzaam zijn 
op het vlak van de Noord-Zuidproblematiek. 

De bevolking van Boortmeerbeek hierover informeren en sensibiliseren. 

Projecten en initiatieven die in de gemeente in het kader van de noord-zuidproblematiek worden 
georganiseerd onder de aandacht brengen. 

Op eigen initiatief of op vraag van het gemeentebestuur advies uitbrengen aan de gemeentelijke 
overheid betreffende  het gemeentelijk beleid rond de Noord-Zuidproblematiek. 

 

 

Extra Nieuwsbrief 
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Kom zeker eens een kijkje nemen in de Oxfam-Wereldwinkel Boortmeerbeek 
Naast voeding kan je in onze winkel ook terecht voor artisanaat.  
Maak je keuze uit het aanbod aan speelgoed, serviesgoed, siervoorwerpen, juwelen, sjaals, 
verzorgingsproducten, wenskaarten, handtassen, etc. 

 

Samenwerking met lokale bedrijven en 
organisaties. 
Steeds meer café’s, restaurants en 
broodjeszaken verkopen fairtradedranken en -
snacks. 
Ook andere lokale handelaars trekken de kaart 
van eerlijke handel: fairtradechoco bij de 
bakker, een fles rosé uit eerlijke handel bij de 
slager of een bio fairtradefrisdrank bij het 
ijssalon. 
 
Interesse? Contacteer ons via  
boortmeerbeek@oww.be 
 

 
 

 

Bollé Bollé VZW 

ONTWIKKELINGSHULP DIE MENSEN IN HUN WAARDE LAAT GROEIEN! 
 

Deze vereniging werd opgericht in 2008 om het werk van wijlen Pater Albert Bolle, Witte 
pater van Afrika, geboren en getogen in Schiplaken en meer dan een halve eeuw actief 
voor zijn medemensen in Tanzania, te ondersteunen. 
Na zijn overlijden in 2014 heeft de vzw, intussen verankerd in meerdere gemeentes in 
Vlaanderen, zich voorgenomen om de dromen van de pater verder waar te maken door 
in te zetten op de visie die de pater nastreefde met name het ontwikkelen van duurzame 
en kleinschalige projecten in Tanzania (regio’s Tabora, Bukoba en Singida).  
 
Het gaat steeds om concrete, duidelijk afgebakende plannen met nadruk op onderwijs, 
gezondheidszorg, voedsel-, elektriciteits- en watervoorziening. Speciale aandacht wordt 
besteed aan de ontwikkeling en de veiligheid van vrouwen, duurzame energie en de 

impact van de klimaatopwarming. 
 
Om dit alles te kunnen realiseren, neemt Bollé Bollé initiatieven om geld in te 
zamelen. Om giften een fiscaal vriendelijk tintje te geven, zijn ze lid van Leraars 
zonder Grenzen die voor giften aan de vzw fiscale attesten kunnen afleveren. De 
vereniging is ook aangesloten bij het 4de Pijlerpanel en bij Donorinfo.be die garant 
staat voor de transparantie en correctheid van onze boekhouding. De Raad van 
Bestuur en de leden van Algemene Vergadering zijn een mix van jong en oud, van 
initiatief en ervaring maar we zijn er bijzonder trots op dat de dagelijkse leiding in 
de kundige handen is van dertigers. Continuïteit is dus verzekerd. 
 
Benieuwd naar meer foto’s en verwezenlijkingen? 
www.bollebolle.be 
Zin om deel uit te maken van onze hechte vriendengroep of zin in het vergaren van 
levenservaring via een inleefreis als jongere in Tanzania? 
info@bollebolle.be 
 

 

Oxfam Wereldwinkel Boortmeerbeek 
Hanswijkstraat 1 
3190 Boortmeerbeek 
Openingsuren: 
Donderdag: 14 tot 16.30 uur 
Zaterdag: 10 tot 12.30 uur 
Zondag: 10 tot 12.30 uur 
Digitale kanalen: 
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/boortmeerbeek/ 
www.facebook.com/oxfamwereldwinkelboortmeerbeek 
Webshop: 
Hier kan je niet alleen voeding, maar ook artisanaat 
bestellen. 
shop.oxfamwereldwinkels.be/mechelen. Kies als 
afhaalpunt: Oxfam-Wereldwinkel Boortmeerbeek. 
 

mailto:boortmeerbeek@oww.be
http://www.bollebolle.be/
mailto:info@bollebolle.be
http://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/boortmeerbeek/
http://www.facebook.com/oxfamwereldwinkelboortmeerbeek
file:///C:/Users/kvv/Downloads/shop.oxfamwereldwinkels.be/mechelen
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SEBASTIAN INDIAN SOCIAL PROJECTS (SISP) 

 SISP werkt in Zuid-India rond de vissershaven van Vizhinjam. 

 SISP verbetert de levenskwaliteit van kansarmen door: gratis scholing, training in sociale 

weerbaarheid, opzetten van spaarsystemen (micro credit unions), sociale tewerkstelling, financiële 

hulp voor medische behandeling en studiebeurzen. 

 SISP werkt actief samen met de plaatselijke hulpverleners en autoriteiten. 

 SISP besteedt veel aandacht aan de rechten en weerbaarheid van meisjes en vrouwen. 

 Binnen de schoot van  SISP ontstonden de Kovalam Surf- en Skateclub.   

Met gratis surf- en skatelessen motiveert men de school-drop-outs om deel te nemen aan het 

onderwijsprogramma van SISP met de krachtige regel: “ No School – No Surfing – No Skating!” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOS GAMBIA BASORI 

Dit is een vereniging die ontstaan is nadat Roger 
Engelborghs (Tildonk) zich in 2008 geëngageerd had voor 
een lokaal project “Tumuni Tenda”. Aangezien dit project 
de beoogde doelstellingen bereikt had, werd er in 2013 in 
het dorp Basori gestart met een nieuw project. 
Het doel van dit nieuwe project was (is) om de 
leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking te 
verbeteren. 
Enkele doelstellingen werden inmiddels al verwezenlijkt: 
waterputten en zonnepanelen in het hele dorp, de 
(her)installatie van een medische hulppost (met een 
bevallingskwartier) en de uitbreiding van de van de 
plaatselijke school om de kinderen de mogelijkheid te geven om op een degelijke manier onderwijs te volgen. 
Momenteel wordt er een omheining rond het hele schooldomein geplaatst.  
Het doel is om de schoolkinderen  via tuinbouw in hun eigen voedselvoorzieningen te voorzien (zonder dat de 
oogst steeds weer verorberd wordt door de loslopende dieren).  
Omwille van corona loopt dit project wat vertraging op. In 2020 hebben we immers heel wat geld geïnvesteerd 
in noodzakelijke voedselvoorziening (in Gambia geldt immers de regel: niet werken staat gelijk met  geen 
inkomsten). 
Niettegenstaande de pandemie kijkt de plaatselijke bevolking (maar ook wij) al hoopvol uit naar een volgend 

Meer weten? 
www.sisp.in      
www.sisp.be      
info-sisp@telenet.be 

mailto:info-sisp@telenet.be
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project: de oprichting van een “chickenfarm”.  De plaatselijke bevolking hoopt op het schooldomein kuikens te 
kunnen kweken tot kippen en de opbrengst van de verkoop te kunnen investeren in de school. 
Voor ons project zijn we steeds op zoek naar financiële steun. Dit kan door storting van vrijwillige bijdragen op 
rekeningnummer BE63 8333 0940 5008 van SOS-Gambia, waarvoor dank. 
 

GLOBAL CHILD WELFARE (GCW) 
 
GLOBAL CHILD WELFARE (GCW) is een niet gouvernementele, 
niet politieke en sociale organisatie zonder winstoogmerk 
opgericht in 1997. Het belangrijkste doel is de kwaliteit van het 
leven van de laagkasten families in Nepal te verbeteren.  
90% van de dorpsbewoners leeft onder de armoedegrens en is 
zowel sociaal als economisch achtergesteld. Armoede zorgt er 
voor dat er geen of weinig eigendom is en dat analfabetisme 
eerder regelmaat dan uitzondering is. 
Door beter onderwijs, betere medische verzorging, door het 
opzetten van micro-economische projecten en door het voorzien 
van drinkwater en fondsen ter ondersteuning van lokale 
regeringsscholen helpt GCW de levensstandaard te verbeteren en krijgen deze kinderen en families een kans. 
 

11.11.11. 

TRACHT JAAR IN JAAR UIT DE VOLGENDE THEMA’S IN DE VITRINE TE PLAATSEN: 
 
 
 
 
 

 
 

Klimaat 
Je job verliezen omdat je land onvruchtbaar wordt, verhuizen omdat je woongebied onleefbaar wordt: de 
klimaatcrisis is het meest tastbaar in het Zuiden.  
Mensenrechten 
Welke kleur, identiteit, politieke of religieuze overtuiging je ook hebt, we zijn allemaal gelijkwaardig.  
Natuurlijke rijkdommen  
Heel wat landen in het Zuiden lijken niet te kunnen profiteren van de alsmaar grotere vraag naar 
grondstoffen, terwijl het net hun bodem is.  
Migratie 
Als je je huis moet verlaten en je leven moet riskeren tijdens een tocht naar beter, is het pijnlijk vast te 
stellen dat de solidariteit in het land waar je aankomt soms ver te zoeken is.  
Gezondheidszorg  
Je bent ziek maar kan niet naar de dokter, voor heel wat mensen wereldwijd is dit een realiteit.  Toegang 
tot medisch materiaal mag geen voorrecht zijn voor machtige staten.  
Democratie                   
Het middenveld, burgerorganisaties van sportclubs tot organisaties zoals 11.11.11, bundelen de stemmen 
van individuen en spelen een rol in het democratisch spel. 
Vrede en conflict 
Iedereen verdient dezelfde basisrechten, ook in tijden van oorlog en conflict. 
Duurzame ontwikkeling  
Grondstoffen raken uitgeput, belangrijke natuurgebieden verdwijnen, water en lucht raken vervuild. 
Voedsel  
Meer dan 820 miljoen mensen lijden nog steeds honger. 
Diversiteit   
Onze samenleving is een smeltkroes van verschillende identiteiten en achtergronden. 11.11.11 pleit dat al 
deze stemmen worden gehoord.  
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DE PLAATSELIJKE SOLIDARITEITSGROEPEN VISUEEL VOORGESTELD 
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IEDEREEN WELKOM OP ONZE INFO-AVONDEN 

In 2021 pakken we de draad weer op met 2 lezingen. Noteer alvast onderstaande data in jullie agenda’s. Details 
volgen later via verschillende mediakanalen.  
 

 27 april 2021 om 19.30 uur:  
Lezing door Suzy Serneels: “Invloed van Covid op het Zuiden – Recht op voedsel“ 
 

Suzy Serneels (°1968) studeerde in 1991 af als bio-
ingenieur.  Begin 2019 vervoegde ze het beleidsteam van 
Broederlijk Delen waar haar focus ligt op het thema Recht op 
Voedsel. Suzy richt zich tot Vlaamse, Belgische en Europese 
beleidsmakers om landbouw en voedselzekerheid op de 
politieke agenda te houden en het beleid te beïnvloeden. Ze 
informeert journalisten en sensibiliseert de publieke opinie via 
lezingen en debatten.  

Deze lezing wordt georganiseerd onder de vorm van een webinar. Wie deze wil volgen, geeft een seintje via 
info@boortmeerbeek.be en zal nadien de inloggegevens voor deze webinar ontvangen. 

 
 

 5 oktober 2021 om 19.30 uur: 
Lezing door Tine Huyse: “Bestrijding van tropische ziektes in Afrika en 
daarbuiten. Hoe burgers de wetenschap uitdagen” 

 

Tine Huyse is biologe. Ze is senior onderzoeker aan het Koninklijk 
Museum voor Midden-Afrika en is deeltijds verbonden aan de KU 
Leuven. Ze bestudeert het ontstaan en de verspreiding van tropische 
infectieziektes. 
 

 

SUBSIDIE NOORD-ZUIDWERKING 

Zowel voor de uitbouw van projecten in de derde wereld als voor individuele initiatieven zoals bijvoorbeeld 
inleefreizen, is een subsidie mogelijk.  

Meer informatie hierover vind je via https://www.boortmeerbeek.be/subsidies-noord-zuidwerking 

 

INTERESSE IN DE NOORD-ZUIDRAAD? 

 

 

 

De algemeen directeur,   De schepenen, De burgemeester, 

Johan Smits Michel Baert – Hans De Locht – Annick DeKeyser  

Denis Bosny  – Remi Serranne 

Karin Derua 

Lees de verslagen van onze werking op: 
https://www.boortmeerbeek.be/noord-zuid-2 
 
of geef je naam op: 
via info@boortmeerbeek.be 

mailto:info@boortmeerbeek.be
https://www.boortmeerbeek.be/subsidies-noord-zuidwerking
https://www.boortmeerbeek.be/noord-zuid-2
mailto:info@boortmeerbeek.be

