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Scholenwerking
1.1 Scholenslotdag
• 1ste graad: koffers
o De uitleenformulieren voor de Filipijnen-, Ecuador-, en Senegalkoffer werden verstuurd naar de
scholen.
o De koffers kunnen een maand gereserveerd worden.
•

2de graad: theater
o Er kan gekozen worden tussen de voorstelling rond klimaatverandering van Levende Muziek en de
voorstelling ‘Koe in Blik’ over de ecologische voetafdruk van theatergezelschap ‘Kip van Troje’.
o De voorstellingen van beide gezelschappen worden overwegend als positief onthaald.
o Matthias vraagt de beschikbaarheid na en legt één van de twee gezelschappen vast.

•

Bezoek aan de scholen
o
o
o

Amnesty International geeft aan slechts twee scholen te kunnen bezoeken en verkiest de
derde graad
Karen De Broeck (11.11.11) wil ook twee scholen bezoeken.
Nijlen voor Hodora vindt het oké om door te schuiven naar de 2de graad.

➔ Er wordt een document opgesteld met alle contactgegevens van de organisaties die
geboekt kunnen worden voor een bezoek aan de klassen.
o Nijlen voor Hodora vertelt in de klassen aan de hand van veel fotomateriaal waarom er naar
Roemenië wordt gegaan en wat ze er doen. Daarnaast is er een kruiswoordraadsel, quiz,
Roemeense dans en een korte taalles.
o De werking van Broederlijk Delen wijzigt in 2020. Geen focus meer op 1 land in het Zuiden.
Afwachten of er nog gewerkt zal worden met fotosets. Indien nodig kan er gewerkt worden
met fotosets van de vorige jaren.
1.2 Varia en rondvraag
- Initiatieven in kader van warmste week niet evident wegens drukke kalender
- De zandloper doet mee aan ketnet koekenbak
- Goezo! Kessel doet mee aan de rode neuzendag.
- Oxfam laat weten dat er nieuwe lespakketten rond eerlijke handel bestaan. Deze zijn te vinden op de
website van Oxfam Wereldwinkels. Indien gewenst kunnen de scholen terecht bij WW Nijlen voor meer
uitleg over de pakketten.
NCOS
1.1 Goedkeuring verslag vergadering 23.09.2019
-

Verslag wordt goedgekeurd

1.2 Voorstelen noodhulp
-

Er werden geen voorstellen gedaan in het kader van noodhulp.

1.3 Filmavond
-

In samenwerking met de bib wordt de film Le Jeune Ahmed vertoond.
Er zijn 32 mensen ingeschreven.
Na de film wordt er materiaal van 11.11.11 verkocht door Els

1.4 Werkingsverslag
-

Wereldsolidariteit
o Ondergaat een naamsverandering = WSM = We Social Movements
o WSM ondersteunt middenveldorganisaties in het Zuiden
o Er werd een succesvol filmontbijt georganiseerd (zorgt voor naambekendheid + 400 euro
opbrengst). De film ‘the land of the enligthened’ werd vertoond.

-

Oxfam

-

o

OWW is volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de geschenkenbeurs. Deze gaat door op
30 november en 1 december in gemeenschapscentrum ‘t Dorp in Kessel.

o

OWW verkoopt graag weer het 11 11 11 materiaal in de winkel te koop aanbiedt + affiche aan de
deur

Broederlijk Delen
o
o
o

-

Startdag in januari
Nieuwe werking zal een thema (en meerdere landen) onder de aandacht brengen.
Er wordt een koffiestop in de Pauluskerk georganiseerd.

Nijlen voor Hodora
o Pannenkoekenbak was een succes.
o Er lopen onderhandelingen voor de bouw van een gebouw: NvH wil graag sportinfrastructuur voor
de school uitbouwen, de burgemeester wil grond schenken voor de bouw van een Belgisch huis.
NvH is niet echt enthousiast en verkiest bij een gastgezin te verblijven. Het wil ook vermijden dat
het Belgisch huis bijna heel het jaar leegstaat.

-

11.11.11
o De campagne van 11.11.11 gaat dit jaar over changemakers, mensen die opkomen voor de
rechten van anderen. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven.
o Tourist LeMC trekt mee de campagne. Hij is mee naar Congo gereisd en heeft er het
campagnelied Ubuntu gemaakt.
o Op jaarbasis worden er enkele 1000’en euros voor 11.11.11 ingezameld in Nijlen.
o Er wordt materiaal van verkocht in Goezo! Klokkenlaan en tijdens de vertoning van de film in de
wereldweek.

-

Amnesty International
o Schrijf ze vrij-actie is verplaatst naar februari
o Er worden nog steeds elke 14 dagen brieven geschreven

1.5 Gemeentekroniek
o

Els zorgt voor bericht over campagne van 11.11.11

1.6 Varia
-

Er werd een participatietraject opgestart via een nieuw online platform. Meer informatie via deze link:
https://www.nijlenmeemaken.be/.

1.7 Datum volgende vergadering
o

Maandag 10 februari 2020 om 19u30 (NCOS en scholenwerking)

