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(Digitaal) aanwezig: Mia Jamaer, Dirk Kops, Greta Lowel, Remi Serranne, Oger Vaes, Dirk Vercruysse, 

Patrick Vissers  

1. Stand van zaken projecten 

o SOS Gambia: Er konden opnieuw hulpgoederen naar Gambia worden verstuurd. Daarnaast was 

er de verkoop van jaarkalenders en via een sponsor kon een pralineverkoop worden 

georganiseerd maar als gevolg van de coronacrisis verliep dit toch eerder moeilijk. 

o Bollé Bollé: De mensen ter plaatse hebben tot nog toe weinig last van de coronacrisis gehad. De 

fondseninzameling verliep evenwel moeilijker, alhoewel de online verkoop van speculaas wel 

een meevaller was. In de marge hiervan informeert Oger Vaes of alle leden van de noord-

zuidraad de digitale nieuwsbrief van Bollé Bollé ontvangen. Indien dit niet het geval is, kunnen ze 

hem dit steeds melden. Hij vraagt of ook andere projecten eventueel hun digitale nieuwsbrief 

aan de leden kunnen doorsturen. 

o SISP: Door de sterke aanwezigheid van het coronavirus is het onderwijs er bijna volledig 

stilgevallen. Er werd een oproep gelanceerd voor extra giften maar hierop kwam weinig respons. 

o Wereldwinkel: Door de coronacrisis was de organisatie van cadeaudagen niet mogelijk. De 

verkoop van voedingsproducten in de winkel zelf bleef wel min of meer op peil. 

 

2. Visibiliteit noord-zuidraad 

Als gevolg van de coronacrisis is het niet mogelijk om mensen samen te brengen waardoor het 

opnieuw onder de aandacht brengen van de noord-zuidraad bij een breder publiek niet eenvoudig 

zal zij.  Er moet dus worden gezocht naar nieuwe manieren om de noord-zuidraad in de 

belangstelling te plaatsen. Dirk Vercruysse suggereert in dit verband  de aanmaak van een infozuil die 

op plaatsen waar veel publiek komt (bibliotheek, supermarkt,…) kan worden geplaatst.  

Daarnaast wordt de mogelijkheid geopperd dat de gemeente een extra-nieuwsbrief specifiek over de 

noord-zuidraad zou verspreiden. Hierin kunnen dan zowel de verschillende projecten als eventuele 

activiteiten worden opgenomen. Patrick Vissers zal dit voorstel aan het college van burgemeester en 

schepenen voorleggen en, na de besluitvorming hierover, de leden van de noord-zuidraad hierover 

informeren. 

 



3. Publieksactiviteit 

De kans dat we op korte termijn een activiteit kunnen organiseren waarbij het publiek fysiek 

aanwezig is, is erg klein. Een webinar rond een actueel thema is natuurlijk wel mogelijk en biedt het 

voordeel dat een breed publiek kan deelnemen. 

Oger Vaes stelt in dit verband twee mogelijke sprekers voor: 

- Suzy Serneels die als beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen actief is rond het ‘recht op 

voedsel’. 

- Tine Huyse is aan de KUL actief rond ecologie, evolutie en biodiversiteitsbehoud. Ze legt 

hierbij ook het verband met de huidige corona-epidemie. 

Oger Vaes zal beiden contacteren om na te gaan wat de mogelijkheden zijn. 

Daarnaast hopen alle aanwezigen dat in het najaar Boortmeerbeek Feest! opnieuw kan plaatsvinden. 

 

Volgende (digiale) bijeenkomst: donderdag 4 maart 2021 om 19 u. 


