Verslag noord-zuidraad 25 juni 2019

Aanwezig: Francine De Becker, Mia Jamaer, Greta Lowel, Greet Meekers, Remi Serranne, Oger Vaes,
Josy Vandervorst, Patrick Vissers
1. Verwelkoming nieuwe leden en situering werking noord-zuidraad
De noord-zuidraad is bijzonder blij enkele nieuwe leden te mogen verwelkomen, nl. Francine De Becker
en Greet Meekers. Zij stellen zichzelf even en schetsen hun motivatie voor de noord-zuidraad.
Aansluitend geeft Patrick Vissers een kort een overzicht van de werking de noord-zuidraad.
2. Verslag vorige bijeenkomst
Er zijn geen opmerkingen bij het verslag van de noord-zuidraad van 6 mei 2019.
3. Positionering van de noord-zuidraad t.a.v. andere initiatieven in de gemeente (bv. Ronde Tafel
van het Klimaat, Trekkersgroep Fair Trade,…)
De voorbije maanden zijn in de gemeente verschillende initiatieven opgestart waarbij het streven naar
duurzaamheid een centraal thema is. Denk hierbij maar aan de Ronde Tafel van het Klimaat, de
Trekkersgroep Fair Trade, enz. Hierbij is niet altijd even duidelijk hoe de noord-zuidraad zich zelf moet
positioneren ten aanzien van deze initiatieven. De noord-zuidraad is van oordeel dat de Trekkersgroep
Fair Trade in eerste instantie de meest logisch gesprekspartner is. Daarom zal – in de mate van het
mogelijke – zoveel als mogelijk wederzijds informatie worden uitgewisseld.
Tot slot, op 3 juli 2019 is er opnieuw een gesprek met de noord-zuidambtenaar van buurgemeente
Haacht om te overleggen of er vormen van samenwerking mogelijk zijn. Mia Jamaer zal proberen met
Patrick Vissers op dit overleg aanwezig te zijn.
4. Noord-zuid in de scholen
Op het laatste overleg met de verschillende schooldirecties hebben deze een overzicht gegeven van
de verschillende initiatieven die rond noord-zuid in de scholen worden georganiseerd. Er blijkt echter
een duidelijk verschil te zijn tussen de praktijkervaringen van de verschillende projecten en het
overzicht van de directies. In realiteit gebeurt er door de projecten (gelukkig) heel wat meer dan door
de directies in eerste instantie werd ingeschat. Wat wel opvalt is dat elk project de scholen zelfstandig
benadert en er hierover geen samenspraak is tussen de verschillende projecten onderling. Misschien
moet ten aanzien van de scholen de noord-zuidraad ook meer als een platform fungeren waarlangs de
scholen kennis kunnen maken met alle projecten in de gemeente. Een ander idee is om met
verschillende projecten samen bvb. een Afrikadag te organiseren waaraan dan meerdere scholen
zouden kunnen deelnemen.

5. Boortmeerbeek Feest! (1 september 2019)
Voor Boortmeerbeek Feest! op zondag 1 september 2019 wordt opnieuw een gemeenschappelijke
tent voor de noord-zuidraad voorzien waar alle deelnemende projecten onderdak krijgen. Deze tent
zal ook dit jaar centraal staan opgesteld.
Om interactie met de bezoekers tot stand te brengen wordt opnieuw een speelse activiteit uitgewerkt.
Voor elk deelnemend project wordt een statafel voorzien waarop per project vijf genummerde
voorwerpen worden gelegd waarvan er vier duidelijk verband houden met het desbetreffende project.
Een vijfde voorwerp wijkt duidelijk af van de anderen en heeft geen verband met het project. Bij elk
project zijn er invulformuliertjes beschikbaar waarop de deelnemers per project kunnen aanduiden
welk voorwerp niet tot het project behoort. Wie alle antwoorden juist heeft (wat in principe door
iedereen zou moeten lukken), kan ook dit jaar via ‘koordjetrek’ een klein prijsje winnen. Patrick Vissers
kijkt na of voor deze prijzen een budget van ongeveer 100,00 EUR beschikbaar is.
Met dit concept hopen we de drempel om een gesprek met geïnteresseerden te kunnen aangaan te
verlagen vermits ze ook de projectmedewerkers zelf kunnen aanspreken om tot een juist antwoord te
komen.
Patrick Vissers zal aan de projecten die op de bijeenkomst van 25 juni 2019 niet aanwezig zijn, even
contacteren met de vraag of zij aan Boortmeerbeek Feest! deelnemen en zo ja, welke materialen ze
nodig hebben.
Voor een volgende editie van Boortmeerbeek Feest! kan Oger Vaes eventueel een aantal jongeren van
Bollé Bollé aanspreken om een totozoektocht uit te werken.
6. Publieksactiviteit 2020
In het verlengde van een suggestie uit een vorige bijeenkomst, nl. werken rond duurzaamheid, groeit
de idee om deze activiteit in samenwerking met de trekkersgroep Fairtrrade uit te werken. Hierbij rijst
wel de vraag of hiervoor voldoende tijd zal zijn vermits deze trekkersgroep nog in een opstartfase zit.
7. Varia
Patrick Vissers zal de verschillende projecten eraan herinneren dat ze tijdig een subsidieaanvraag
moeten indienen.

Volgende bijeenkomst: dinsdag 24 september 2019 (19.30 uur)

