
 

Verslag noord-zuidraad maandag 19 juni 2017 

Aanwezig: Cor Anthonissen, Mia Jamaer, Marc Michiels, Remi Serranne, Oger Vaes, Patrick 
Vissers en Karina Bolsenbroek (verslag) 

Verontschuldigd: Noël Monteyne, Greta Lowel, Dirk Kops en Victoire Molemans,  

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 13 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag 

 
2. Fair Trade gemeente 

De 6 criteria om toegelaten te worden tot een Fair-trade gemeente worden overlopen. 
Op basis van wat er is gezegd zullen Patrick Vissers en Karina Bolsenbroek een voorstel maken 
waarmee geprobeerd zal worden het college van burgemeester en schepenen te overtuigen om 
Fair-trade gemeente te worden. 

 
3. Communicatie rond de gemeentelijke subsidiemogelijkheid 

De Noord-Zuidraad zou graag met jongeren in contact komen, met name zij die een inleefreis 
hebben gedaan. Vooral omdat de gemeente inleefreizen subsidieert met een bescheiden bedrag. 
Tot op heden zijn er geen verzoeken hieromtrent geweest.  
De Noord-Zuidraad is op zoek naar getuigenissen van deelnemers (eventeel ook van deelnemers 
buiten de gemeente Boortmeerbeek), die gepresenteerd zou kunnen worden tijdens 
Boortmeerbeek Feest op 3 september 2017. Eventueel met een you-tube filmpje of iets 
dergelijks. 
 
Actie: 

 De leden zullen bij de eigen achterban informeren of zijn inleefreizigers kennen. 

 Oproep in de nieuwsbrief en website 

 Vertalen van het subsidiereglement in mensentaal 
 
4. Memorandum gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Patrick Vissers geeft een rapport van 2011 waarin de verschillende adviesraden aan de 
toenmalige politieke partijen een aantal suggesties, knelpunten en wensen heeft meegegeven. 
Het is de bedoeling om dat nu terug te doen en tegen juni 2018 te voltooien.  
Dit punt zal volgende vergadering op de dagorde staan. 
 

5. Boortmeerbeek Feest! 3 september 2017 
De Noord-Zuid raad vraagt om dezelfde tent en zelfde standplaats als vorig jaar te voorzien. 
Hierbij benadrukt Patrick Vissers dat het net als vorig jaar niet is toegestaan dranken (alleen maar 
in overleg met de concessiehouder) te verkopen. Hapjes mag wel. 
 



Mia Jamaer meldt dat zij aansluitend een After party organiseren van 17 tot 20u ter gelegenheid 
van 20 jaar Oxfam Wereldwinkel in Boortmeerbeek. De vrijwilligers van OWW Boortmeerbeek 
nodigen iedereen dan uit om mee te komen genieten van muziek (optreden van Djembefoli), 
hapjes en drankjes. 

 
6. Verdere planning publieksevenement voorjaar 2017 

Als voorjaarsevenement van de Noord-Zuidraad zullen Marie Burmantese & Peter Verlinden 
worden gevraagd om een voordracht te houden. Dit zal een avondvullend programma zijn met 
aansluitend een drankje met gelegenheid om na te praten. 
Patrick Vissers zal de contacten leggen eventueel via Davidsfonds. 
 
De bibliotheek is op de hoogte van deze lezing en zal dit thema benadrukken door diverse 
boeken naar voren te schuiven. 
 

7. Varia 
Oger Vaes is verbaasd van een brief die hij heeft gekregen van Dirk Kops namens de gemeentelijke 
werkgroep 11.11.11  waarin de volgende passage staat: 
“Maar er is niet alleen de 1uiz. We willen onze plaatselijke actie uitbreiden en meer activiteiten 
gespreid over het jaar organiseren of mee helpen inrichten. Ook dat kunnen we natuurlijk niet alleen 
doen. Ook daarvoor rekenen we op jullie. We kijken uit naar voorstellen om de steun aan de Derde 
Wereld kracht bij te zetten. Ze kunnen activiteiten van jullie in het verband met 
ontwikkelingssamenwerking ondersteunen, we kunnen gezamenlijke initiatieven nemen en jullie 
kunnen onze acties mee helpen slagen.” 
Marc Michiel heeft deze brief ook ontvangen en had eigenlijk dezelfde verbazing. 
De Noord-Zuidraad zou graag volgende vergadering hier met Dirk Kops op terugkomen. 
 
Oger Vaes geeft nog een flyer van Kuumba. Zij organiseren Expo, rondleiding, workshops, concerten, 
film, lezingen, cursussen dans, Swahili, etc. Contactpersoon is Jeroen Marckelbach, 
jeroen@kuumba.be. Meer info www.kuumba.be. 
 

 

Volgende vergadering:  
maandag 7 augustus 2017 19.00 uur 
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