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Deel 1 - Scholenwerkgroep
1.1 Scholenslotdag
1.1.1
1.1.2
-

In het kader van de scholenslotdag werd er € 9019,36 ingezameld.
Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.
Dit wil zeggen dat er € 1503,22 aan de verschillende ontwikkelingsgroepen kan worden overgemaakt.
1ste graad
Slechts drie scholen hebben een koffer gereserveerd.
Goezo! Kessel heeft enkel het materiaal van 11.11.11 gebruikt. Leerlingen vonden het wel heel leuk.
Goezo! Klokkenlaan heeft gewerkt met Senegalkoffer. In elke klas wordt er 2u met de koffer aan de slag
gegaan. De koffer is terug helemaal up-to-date gemaakt.
2de graad

Theatergezelschap levende muziek speelde twee voorstellingen.
Minder lovende reacties t.o.v. de voorstellingen van theatergezelschap Kip Van Troje.
Matthias vraagt, via de evaluatieformulieren, nog wat extra feedback bij andere scholen.

1.1.3
-

3de graad

De wandeling langs de verschillende groepen werd door iedereen positief geëvalueerd. De
regioverantwoordelijke van Broederlijk Delen kwam op bezoek en liet weten dat de scholenslotdag in Nijlen
model kan staan voor verschillende andere gemeenten in de regio.
Catering: de hamburgers worden voorbereid in het Githo (hierover zijn geen klachten gekomen). Er wordt
gekozen om te werken met bonnetjes. Dit systeem werkt goed en blijft behouden.
De verkoop van broodjes leverde ongeveer 1000 euro op.

1.2 Programma ontwikkelingsgroepen in de scholen
-

Amnesty International wenst in de toekomst op bezoek te gaan in de 3 de graad.
Jammer dat Broederlijk Delen slechts om de twee jaar kan langskomen in de klassen.
Wereldsolidariteit lijkt niet geschikt om dit gat op te vullen. De ngo werkt rond het versterken van het
middenveld. Dit is een moeilijk thema voor de lagere school (eerder voor de jeugd).
11.11.11 heeft een bezoek gebracht aan De Zevensprong. Matthias vraagt na hoe dit was.

1.3 Middelbare scholen
-

In het middelbaar komen de Noord-Zuidthema’s vooral in de levensbeschouwelijke vakken aan bod.
In het Githo was er een themadag rond Oye Lena. Er werd in het totaal € 2000,00 ingezameld voor Oye Lena
en € 2000,00 voor levensloop.

Deel 2 – NCOS
2.1 Goedkeuring verslag vergadering 27.02.2019
-

Geen opmerkingen

2.2 Opstart nieuwe adviesraad
-

Er zijn twee nieuwe kandidaten die lid wensen te worden van het NCOS:
o Hilde Frateur (als onafhankelijke)
o Jos Verbruggen (voor Wereldsolidariteit)
Alle huidige leden wensen hun engagement te vernieuwen
Er zullen op de gemeenteraad van 11/06 vanuit de fracties afgevaardigden (en plaatsvervangers) worden
aangeduid voor het Unicef-comité. De leden van het Unicef-comité kunnen als waarnemers deelnemen aan de
vergaderingen van het NCOS.

2.3 Werkingsverslag
-

Wereldsolidariteit
o Er wordt jaarlijks een filmontbijt georganiseerd. Dit jaar zal op 13 oktober de film ‘the land of the
enlightened’ worden getoond in de parochiezaal van ???
o In de namiddag zou de film graag opnieuw vertoond worden voor de jeugdbewegingen
▪ De meerkost zou gefinancierd kunnen worden via de werkingsmiddelen van het NCOS
▪ De jeugdbewegingen kunnen uitgenodigd worden via de jeugddienst.
o Er wordt niet echt gewerkt met een lokale groep omdat er voornamelijk gewerkt wordt via de
deeltakken van beweging.net (Femma, KWB…).

-

Oxfam
o Naar aanleiding van de World Fair Trade Day werd er een stickeractie georganiseerd voor bedrijven en
organisaties die fairtrade koffie afnemen. Ook lokaal bestuur Nijlen heeft deelgenomen aan de actie.
o Er wordt binnen Oxfam nagedacht over de manier waarop jonge mensen aangetrokken kunnen
worden.

-

Broederlijk Delen
o

-

De campagne is goed verlopen. De insteek van het jaarthema wordt aangepast. Er zal niet meer
gefocust worden op een land maar op een thema.

Nijlen voor Hodora

o
o
o
o

Lieve is vertrokken naar Hodora.
Er werd een te kleine vrachtwagen geleverd waardoor niet alle ingezamelde spullen vervoerd konden
worden.
Bezoek met de leerlingen uit Berlaar was erg positief. Twee leerlingen zullen zich aansluiten aan de
jeugdwerking
Dit jaar zal er geen jeugd naar Hodora vertrekken. Volgend jaar zal dit wel zeker opnieuw geprobeerd
worden.

-

11.11.11
o Michaël Roskam heeft voor 11.11.11 de kortfilm “een verkeerde toekomst” gemaakt. De film is een
aanzet tot discussie over de klimaatverandering. De film zou ook in de middelbare scholen getoond
kunnen worden. De kortfilm kan bekeken worden via deze link: https://eenverkeerdetoekomst.be.
o Het volgende campagnethema draait rond ‘changemakers’
o Er werd een toekomstavond georganiseerd. Hierbij werd nagedacht over hoe 11.11.11 binnen twee jaar
gezien moet worden. De volgende slogan werd naar voor geschoven: “Wij willen een sterke lokale
werking zijn waardoor we bekend zijn bij iedereen. Met ondersteuning van een SDG-ambtenaar, willen
we de scholenwerking laten floreren en de concrete werking van 11.11.11 uitdragen bij het brede
publiek”.

-

Amnesty International
o
o

Amnesty International heeft volk ontvangen vanuit Brussel. Dit was een zeer interessante avond. Er
werd onder andere gezegd dat je niet meer moet proberen om jonge mensen te bereiken. Dat is in de
huidige tijdsgeest zo goed als onmogelijk.
De ‘schrijf ze vrij’- dag verhuist naar februari (dit is voor de scholen een minder druk moment).

2.4 Subsidieaanvragen 2019 – NCOS groepen
-

Het NCOS gaat akkoord met de puntenverdeling. De puntenverdeling is toegevoegd als bijlage.
Bij de beoordeling van de dossiers werden onderstaande opmerkingen geformuleerd
Algemene opmerkingen
-

Publicaties in de kroniek in het jaar 2017 werden opgenomen.
Nationale mediacampagnes en nationale websites werden niet weerhouden
Met projecten ter plaatse wordt bedoeld een project in "het zuiden”
➔ Voorbeeld = schoolbezoeken of scholenslotdag wordt beoordeeld als info-activiteit en geen
"bezoek ter plaatste"
Bijeenkomst van de werkgroep, schrijfavond, maandelijkse interne vergaderingen = geen vorming,
infoavond of bijscholing.

Oxfam
-

Er werden geen punten toegekend voor de verkoop van spullen van 11.11.11 in de winkel = geen
info-activiteit.

Broederlijk Delen
-

filmavond gaat uit van NCOS en werd dus niet weerhouden als activiteit van Broederlijk Delen

Nijlen voor Hodora
-

GSJ reglement + GSJ artikel niet toegekend (artikel gaat in hoofdzaak niet over NvH) (publicatie)

-

Erik benadrukt dat de nationale campagnes van verschillende organisaties erg waardevol zijn en ook op
lokaal vlak impact hebben. Vandaar een pleidooi om hiervoor toch punten toe te kennen.

-

In oktober 2019 zullen de verschillende criteria voor de dossiers opnieuw overlopen worden.

-

Er is een oproep vanuit de verschillende groepen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking op te
trekken.

2.5 Gemeentekroniek
-

Laura Verelst schrijft een bijdrage over haar ervaringen bij FairServices (Peru).
Nijlen voor Hodora zorgt voor een bijdrage.

2.6 Bezoek van Sus Van Olmen – Vredesgemeenschap
-

Sus is komen vertellen over de werking van de Vredesgemeenschap en dankt Lokaal bestuur Nijlen voor haar
steun.
De boeiende documentaire ‘chocolate de paz’ werd vertoond.
Meer uitleg over de Vredesgemeenschap is toegevoegd in bijlage.

2.7 Datum volgende vergadering
NCOS: maandag 23 september 2019 om 19u30 in zaal Kliever van het gemeentehuis.

