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Algemene Vergadering Noord-Zuid Raad Kortrijk 

Vergadering van 20 oktober 2014 in Stadhuis Kortrijk (Dakcafé) 
 

Deelnemers 

 
- Nour Abdirashid (Kortsom) 
- Joelle Duchatelet (Broederlijk Delen) 
- Chifa Omari (voorzitter) 
- Christiane Preneel (Amnesty International) 
- Wilfried Vandeputte (DAAV) 
- Robert Vanderghinste (11.11.11) 
- Lieven Stock (Oxfam Wereldwinkel) 
- Gauthier Debrabandere (Zusters v Liefde) 
- Wim Vandenberghe 
- Roos Desmet (Stad Kortrijk) 
- Machteld Gheysen 
- Kurt Debaere (Howest) 
- Stijn Van Dierdonck (Stad Kortrijk) 

 

Verontschuldigd 

 
- Marij Defieuw (11.11.11 marke) 
- Sien Deklerck 
- Miriam Dendievel (Child Welfare Nepal) 
- Peter Deschamps (Vredeseilanden) 
- Koen Detavernier (11.11.11) 
- Claudia Eeckhout (Tobongisa) 
- Bert Herrewyn (Schepen voor Noord-Zuid beleid) 
- Greet Delaere (Vredeseilanden) 
- Ann Grymonprez (Indigo vzw) 

 
 

Agendapunten 

 

Agendapunt 1:  Terugblik en planning Noord-Zuid raad 
 

Chifa blikt terug op 2013 en 2014.  
Zie PPT (in bijlage) en jaarverslag 2013 op de website. 
 
Kerngroep maakte een prioriteitenlijst op. Waar wil de NZ-raad rond werken de komende jaren. 
Dit is de basis voor de verdere planning. 
 
Planning 2015 

- Jongerenuitwisseling met Cebu City 
Half april (onder voorbehoud) verwacht de stad 15 jongeren uit Cebu City. Een werkgroep 
bereidt dit voor. We zoeken nog mensen die kunnen helpen als gastgezin, begeleiding tijdens 
het bezoek, communicatie, … 
Op zaterdag 8 nov. om 10u is er een overleg rond programma (BoekhandelTheoria) 
Feedback: 

 Jongeren zijn zeker welkom in Howest. 

 Creatieve workshop: zie voorbeeld met jongeren in Moeskroen. Samen rond een 
gezamenlijk thema werken (thematische interactie) met een concreet resultaat. Achteraf 
koppelen ze dit terug in hun eigen stad. Evt. linken aan water (Leie2015). 

- May Fair Trade: er komt een derde editie maar in een gewijzigde vorm. Concept wordt nu 
uitgewerkt binnen de werkgroep Fair Trade gemeente. 
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- Mondiaal café: nog geen concrete plannen (zie ook brainstorm Leie2015) 
 

 

Agendapunt 2:  Leie 2015 

 

 Roos Desmet (Vrijetijdscoördinator stad Kortrijk) geeft een insteek over Leie 2015 (zie ppt in 
bijlage) 

 Leie2015 start op 23 mei (Sinksen) en loopt tot eind september (Student Welcome). Gedurende 
die periode worden diverse projecten opgezet vanuit de stad. Daarnaast komt er ook een 
oproep naar verenigingen om zelf acties op te zetten. De stad ondersteunt deze acties. 

 Kan dit iets zijn voor de Kortrijkse Noord-Zuid beweging? 
 
Brainstorm en ideeën: 

1. Algemeen: Noord-Zuid in de kijker zetten. Water = universeel thema. 
De rivier die verbindt en verdeelt. 
De rol van de rivier in de ontwikkeling van steden in de wereld. 

2. Zingen 
Verzamelen van liedjes en muziek van over de hele wereld die over water gaan. We 
laten ze zingen door Kortrijkse koren of door Kortrijkzanen zelf (andere culturen). We 
organiseren een zangstonde voor alle Kortrijkzanen. Iedereen krijgt de teksten op 
voorhand.  

3. Openlucht projectie 
Openluchtfilm langs de lei rond ‘water – stroom – leven’. 

4. Varen  
We verzamelen boten vanuit het Zuiden en organiseren een roei wedstrijd. 
Eventueel laten we de boten op voorhand maken door jongeren in JC Tranzit. 
(doelgroep: niet georganiseerd jeugdwerk) 

5. Stedenband: 
We nodigen vissers uit de Filippijnen uit die een vissersdorp of visinstallatie bouwen op 
en langs de Leie. 
Wat is de re rol van de rivier/water in (de ontwikkeling van) Cebu? 

6. Drinkbaar water 
We bouwen een waterput op de markt (aangesloten aan het stadswater). Iedereen kan 
daar vrij komen drinken. Zo zetten we drinkbaar water in de kijker. 

7. Mondiaal Café 
We organiseren een mondiaal café rond water met een aantal getuigenissen van 
Kortrijkse projecten of inwoners rond water(projecten) in het Zuiden. 

8. Picknicks  

 zo duurzaam mogelijk (Fair Trade) 

 wereldwijd: met hapjes uit de hele wereld + uitleg/achtergrond + battle (wie maakt 
de beste soep) 

9. Tentoonstelling 

 Interactief maken: bvb. kinderen laten pompen met een handpomp 

 In Le Pass in Mons hebben ze een 3D videoshow rond water. 
http://www.pass.be/activiteiten/film/h20-3.htm?lng=nl.    Kunnen we daar iets 
mee aanvangen? 

 Werken met getuigenissen van Kortrijkzanen over water bvb. dame die aan de 
Congo woonde en plotseling in Brazzaville woonde terwijl de rest van haar 
familie aan de andere kant van de rivier in Congo woont. 

 
Verdere aanpak: 

- Ideeën laten rijpen, feedback steeds welkom bij Stijn. 
- De kerngroep bekijkt hoe we met deze concrete ideeën aan de slag kunnen en neemt initiatief 

voor verdere stappen. 
 

Agendapunt 3:  Varia en agenda (rondje van de organisatie) 
 

- DAAV vzw organiseert op 31/10, 18u, een mosselsouper in Ring Shopping (Resto Intermezzo). 
- Amnesty International komt maandelijks samen en schrijft brieven 
- Zusters van liefde hadden een fototentoonstelling in de Pixelfabriek rond Mali. (I-ne-cé). Er is 

ook een fotoboek bij dat je kan bestellen. Waarschijnlijk komt er nog een vervolg in Theoria.  

http://www.pass.be/activiteiten/film/h20-3.htm?lng=nl
https://www.amnesty.nl/actiecentrum/acties
http://issuu.com/pietermichiels/docs/inice_book_site_9110bff7e183b3
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- Kortsom organiseert op 6 december om 20u (Track) een infoavond rond hun projecten in 
Somalië. Ze zetten nu in op de bouw van een koelkamer om vis te bewaren. 

- Decanale werkgroep Broederlijk Delen ontvangt eind februari een gast uit Peru ikv. de 
campagne Broederlijk Delen. Meer info volgt. 

- 11.11.11 werkt dit najaar rond voedselverspilling. Alle info rond de campagne vind je op 
www.nietgenoeg.be. .  

 
 
 
 

 
Stijn Van Dierdonck, 2014 10 21 

http://www.nietgenoeg.be/

