Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

WORD
WERELDBURGER

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

VREDE
IS MENSENWERK
EVENWICHTIGE
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

MONDIALE
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

Inhoudstafel

6

Wereldhuis West-Vlaanderen, Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

_ 09

West-Vlaanderen, door het Zuiden gedreven

_ 10

De wereld verandert, wij ook 

_ 13

De wereld in West-Vlaanderen

_ 14

West-Vlaanderen in de wereld 

_ 16

Wereldhuis West-Vlaanderen, 3 pijlers

_ 19

Kennis- en infocentrum

_ 19

Een Open Huis

_ 22

Ondersteunen en versterken

_ 24

Wereldhuis West-Vlaanderen in cijfers

_ 28

7

WERELDHUIS
WEST-VLAANDEREN
PROVINCIAAL FORUM VOOR
RELATIES MET HET ZUIDEN
Wereldhuis West-Vlaanderen staat

De duurzaamheidsdoelen zijn een

op een scharnierpunt. Een frisse look,

uitgelezen kans om met ondernemers,

geactualiseerde reglementen en nieuwe

bedrijven en jongeren samen te werken.

doelgroepen bieden opportuniteiten.

Het provinciaal forum dat het Wereldhuis

Tegelijk verankeren we verworvenheden en

zal zijn, kan nieuwe spelers in contact

waardevolle expertise opgebouwd in het

brengen met actoren waarmee we al een

verleden.

lange, mooie weg hebben afgelegd.

De wereld verandert. Duurzaamheids

Met Wereldhuis West-Vlaanderen wil

doelen vervangen de millennium

de Provincie mensen mobiliseren,

doelstellingen. De één-wereld-gedachte

methodes uitzoeken en vinden en samen

groeit. Het nieuwe Wereldhuis belichaamt

investeren in de positieve gevolgen van een

die ontwikkelingen. Er wordt gewerkt in en

veranderende wereld.

voor één wereld, maar met een bijzondere
focus op het Zuiden.
De provincie West-Vlaanderen heeft een
lange geschiedenis én een hechte band

Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid
Provincie West-Vlaanderen

met het Zuiden. Die willen we in de
toekomst behouden. We blijven dan ook
diverse projecten en talrijke organisaties
steunen, in het Noorden en het Zuiden.
De campagne Word Wereldburger opent
perspectieven om met nieuwe partners
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en doelgroepen in zee te gaan.
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WEST-VLAANDEREN,
DOOR HET ZUIDEN GEDREVEN
In het Zuiden

In het Noorden

Het Provinciebestuur West-Vlaanderen

In 1997 opende het Provinciaal Educatief

steunde al duizenden projecten in het

Centrum voor Noord-Zuid-beleid (PEC)

Zuiden. Het startte hier mee in 1971.

zijn deuren: het moet het draagvlak

Sinds 2015 gaat zelfs 1% van het totale

voor een werking in het Zuiden zo

budget van Provincie West-Vlaanderen

groot mogelijk maken. Na eerdere losse

naar projecten in Afrika, Azië of Latijns-

initiatieven dus een eigen plek voor de

Amerika. Geen enkele overheid in de

noordwerking. Figuurlijk, in het beleid

wereld doet beter: bijna geen enkele

van de Provincie, maar ook letterlijk

overheid houdt zich zelfs nog maar

in het gebouw in Roeselare. Al snel

aan de internationale afspraak om

volgt de start van activiteiten met en

0,7% van het overheidsbudget aan

voor scholen, NGO’s, vierde pijlers en

ontwikkelingssamenwerking te besteden.

het brede publiek. Gemeentebesturen
krijgen ondersteuning voor hun
mondiaal beleid. De campagne Word
Wereldburger geeft nu bewustwording
en sensibilisering een nieuw elan. Het

10

reglement Wereldburgerschap stimuleren
in West-Vlaanderen wordt ingezet als
werkinstrument en de bedrijven worden
opgenomen als doelgroep.
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DE WERELD VERANDERT,
WIJ OOK
De wereld verandert snel. Mondiale

De millenniumdoelstellingen

crisissen volgen elkaar op: het klimaat, de

zijn afgelopen. De opvolgers - de

banken… Maar die crisissen bieden ook

duurzaamheidsdoelen - bieden ons een

opportuniteiten: klimaatverandering leidt

kader om economie, milieu en sociale

tot nieuwe economische modellen, korte-

rechtvaardigheid met elkaar in evenwicht

ketenvoedsel is populairder dan ooit…

te brengen.

De tweedeling Noord-Zuid, het bipolaire

Wereldhuis West-Vlaanderen begon als

denken, is in mondiaal perspectief

Provinciaal Educatief Centrum. Een vlag

achterhaald. Er zijn vele machtsblokken –

die niet helemaal de lading dekte. Vandaar

de BRIC’s, de VS… - en ze geven de wereld

dat die naam in 2004 werd vervangen

vorm in almaar wisselende allianties.

door Provinciaal Noord-Zuid-Centrum.

We leven in een multipolaire maar ook

Maar ook die naam verdwijnt: vanaf

eengemaakte wereld. Ons handelen heeft

oktober 2015 spreken we over Wereldhuis

impact aan de andere kant van de wereld

West-Vlaanderen. De baseline provinciaal

en omgekeerd.

forum voor relaties met het Zuiden
benadrukt de specifieke insteek die blijft:
focus op het Zuiden.
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DE WERELD IN
WEST-VLAANDEREN

AANTAL INGEDIENDE DOSSIERS
VOOR PROJECTEN IN HET ZUIDEN 2010-2014

0

MOOOV - een beeld
zegt meer dan 1000 woorden

#

MOOOV stimuleert wereldburgerschap

Lokale werking
van de Zuidprojecten

5 - 10

werking in West-Vlaanderen gekoppeld.

Met sterke wereldfilms zet MOOOV

Mensen hier organiseren tal van

dingen in beweging. Bij bedrijven,

activiteiten om hun project onder de

jongeren en gemeenten. Want film is een

aandacht te brengen. Dat gaat van

krachtig medium: het verbindt mensen,

filmavonden, over pannenkoekenbak,

ongeacht afstand of cultuur-economische

tot aanmaak van educatief materiaal.

verschillen.

wereldse fietstocht

op tegen onrecht

^

•

Kleur Bekennen is het aanspreekpunt

De Provincie steunt gemeentes in

voor scholen binnen het Wereldhuis.

hun Noord-Zuid-beleid en moedigt

Een voorbeeld uit Ichtegem: GBS De

samenwerking aan. Omdat je zo de

Bever steunt al jaren Plan-kinderen.

krachten én de financiële middelen

Dit schooljaar steunt ze een Togolees

bundelt. De gemeentebesturen van

meisje. Maar deze school gaat veel verder:

Menen en Wevelgem organiseerden

het Plan-kind is slechts een opstapje

samen Velomundo: een gezins

naar een breed opgezet educatief

vriendelijke duurzame fietstocht met

project, met aandacht voor animatie,

heel wat animatie langs het parcours.

actie én educatie. De kinderen worden

Er was aandacht voor fair trade en

gestimuleerd om te musiceren, te

duurzaamheid, thema’s die niet

knutselen, te proeven… Maar ook om te

stoppen aan gemeentegrenzen.

delen én te denken. En iedereen doet mee:

•
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directie, ouders, leerkrachten en kinderen
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De Haan

15 - 86

#
Bevers werpen dam

B la n ke n b erg e

10 -15

Aan elk project in het Zuiden is een

via een combinatie van films en educatie.

Velomundo - een

K n o kk e -H eis t

1-5

M e n en

K o rtrijk

D e e rlijk

Z w e ve g e m

^#•

A n z eg e m

A ve lg e m

M e s en

uit kleuter en lager.

S p ie re -H elk ijn

#

•

werken aan wereldburgerschap 2014-2015
samenwerking met Kleur Bekennen 2014-2015

^ ondersteuning van gemeentes door de provincie 2014-2015
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WEST-VLAANDEREN
IN DE WERELD
Jaarlijks krijgen ongeveer 120 initiatieven

Omdat samenwerking meer impact

in een vijftigtal landen in het Zuiden

heeft, legt West-Vlaanderen

steun van de provincie West-Vlaanderen.

sinds eind 2013 meer nadruk op

Inhoudelijk zetten de meeste projecten

samenwerkingsverbanden: tussen

in op onderwijs, gezondheidszorg en

verschillende organisaties en overheden:

landbouw. De Provincie ondersteunt

zowel hier als in het Zuiden.

financieel ook bestaande initiatieven voor
noodhulp.

Oekraïne
Albanië

Afghanistan

Marokko

Pakistan

Indië

Cuba
Haïti

Honduras

Senegal

Nicaragua

Mali

Tsjaad

Guyana
Ecuador

Kameroen

Oeganda

Peru

Paraguay

1-5

15 - 86

Tanzania

Mozambique
Namibië
Zuid-Afrika

5 - 10
10 -15

Brazilië
Bolivia

0

Chili

Ethiopië Somalië
Kenia

Gabon
DR Congo

Bangladesh

Laos
Thailand

Guinée Ghana Nigeria

Panama

AANTAL PROJECTEN 2010-2014

Nepal

Sri Lanka

Vietnam

Filipijnen

Indonesië
Papoea-Nieuw-Guinea
Fiji

WEST-VLAANDEREN

WERELDHUIS
WEST-VLAANDEREN,
3 PIJLERS
KENNIS- EN INFOCENTRUM
In het Wereldhuis West-Vlaanderen is heel wat kennis en informatie voorhanden,
zowel bij de medewerkers als in het documentatiecentrum. Al wie in de provincie
met mondiale thema’s bezig is, kan hier terecht.
_ info op maat voor gemeentebesturen
_ Kleur Bekennen: documentatiecentrum voor wereldburgerschap
en begeleiding voor scholen
_ acties rond Fair Trade en duurzaamheid
_ advies en vorming voor 4de pijler
_ sensibilisering

18

West-Vlaanderen: gedreven

4de pijlervorming over

en Fair Trade Provincie

scholenwerking

Sinds 8 oktober 2013 is West-Vlaanderen

Heel wat 4de pijlerorganisaties worstelen

een ‘Fair Trade Provincie’. Om de titel

met vragen over sensibilisering van

te behalen moest de Provincie aan

jongeren. En heel wat scholen zijn op zoek

zes criteria voldoen: o.a. het goede

naar zinvolle en concrete manieren om

voorbeeld geven in haar eigen aankoop-

hun leerlingen te vormen tot hedendaagse

en consumptiebeleid, gemeenten

wereldburgers. Provincie West-Vlaanderen

ondersteunen en haar eigen inwoners

en Kleur Bekennen zochten een antwoord

en personeelsleden warm maken voor de

op beide noden en werkte een methodisch

fairtradegedachte.

aanbod uit.
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Kleur Bekennen
Ook Kleur Bekennen trekt via scholen

Postgraduaat Internationale
Samenwerking

al een aantal jaren de kaart van het

Het Postgraduaat Internationale

wereldburgerschap: met (toekomstige)

Samenwerking Noord-Zuid is een

leerkrachten en directies van lagere en

gezamenlijk initiatief van Hogeschool

secundaire scholen en met docenten uit

West-Vlaanderen (Howest) en Katholieke

de lerarenopleiding. Op die manier maakt

Hogeschool VIVES. De Provincie West-

Kleur Bekennen jongeren bewust dat hun

Vlaanderen is van bij de start een

handelen een effect heeft op de rest van de

betrokken partner.

wereld.
Tijdens het Postgraduaat Internationale
Er zijn veel facetten aan wereldburger

Samenwerking Noord-Zuid verdiepen

schap. Daarom kiest Kleur Bekennen

studenten zich in het ontwikkelings-

voor verschillende invalshoeken:

en ongelijkheidsvraagstuk en de rol van

sociale rechtvaardigheid, democratie

de verschillende actoren in internationale

en burgerzin, diversiteit, onderlinge

samenwerking (overheden, ngo’s,

afhankelijkheid, vrede, duurzame

bedrijven…). De opleiding verruimt

ontwikkeling en mensenrechten.

hun blik op de wereld en scherpt
hun internationale en interculturele

In het Wereldhuis West-Vlaanderen

competenties aan. Het postgraduaat

vinden twee educatief medewerkers van

biedt een brede theoretische achtergrond,

Kleur Bekennen een plekje. Zij geven

maar koppelt de theorie ook aan

antwoord op al je vragen en maken

de praktijk. Studenten volgen een

programma’s op maat voor je school of

praktijkstage van vijf maanden in Afrika,

klas. In het Documentatiecentrum voor

Zuid-Amerika of Azië.

Wereldburgerschap vind je een ruime
verzameling kwalitatieve educatieve
materialen en naslagwerken.
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EEN OPEN HUIS
Het Wereldhuis West-Vlaanderen is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met
mondiale thema’s bezig is. Ben je op zoek naar een locatie voor een vorming of
vergadering? Hier vind je letterlijk altijd wel een zaal. Maar ook figuurlijk wil het
Wereldhuis de verdere samenwerking tussen de verschillende spelers bevorderen
en ondersteunen. Bijvoorbeeld door expertise te delen, contacten te faciliteren of
activiteiten mee te organiseren.
Iedereen Mondiaal: workshops
rond wereldse thema’s

De huispartners
Damiaanactie, 11.11.11 en Studio Globo

Damiaanactie in de wereld

11.11.11

Iedereen Mondiaal brengt mondiale

hebben al jaren hun stek in het Wereldhuis.

en West-Vlaanderen

Wereldhuis West-Vlaanderen huisvest de

thema’s op een laagdrempelige en leuke

Zij bepalen mee het gezicht ervan.

De Damiaanactie bestrijdt lepra en

provinciale werking van 11.11.11, de koepel

tuberculose in 14 projectlanden. De

van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

manier. Leerrijk, maar niet belerend.
Doelgroep: alle West-Vlamingen.

Studio Globo

ziektes treffen vooral de armsten in de

Al proevend, kijkend, spelend en lachend

Studio Globo wil dat kinderen en jongeren

samenleving. De Damiaanactie behandelt

De vrijwilligers zijn het gezicht van de

steek je heel wat op over andere culturen

de wereld leren ontdekken, positief omgaan

bijna 300.000 zieken per jaar.

beweging. In West-Vlaanderen geven

en actuele thema’s.

met diversiteit, betrokken raken bij mens en
In West-Vlaanderen is er een

verschillende manieren gestalte aan de

In 2015 kon je al kiezen tussen een

solidaire wereld. Studio Globo doet dat met

sterke vrijwilligerswerking voor de

Vlaamse beweging ‘tegen onrecht’.

workshop chocolade proeven of kleren

een gevarieerde werking naar het onderwijs,

Damiaanactie. Vorig jaar waren 20.000

recycleren. Vanaf 2016 behoren ook een

van kleuterklas tot hogeschool. Leerkrachten

West-Vlamingen op de één of andere

De najaarscampagne is het uithangbord

verjaardagsfeestje en een gps-spel tot de

zijn hun belangrijkste partners.

manier actief betrokken bij deze

van 11.11.11. In West-Vlaanderen maken

campagne. De vrijwilligers krijgen hun

55 groepen de campagne zichtbaar.

De derde graad lager onderwijs kan

campagnemateriaal in het provinciale

Samen organiseren ze elk jaar zo’n

Iedereen Mondiaal is een project van

deelnemen aan twee inleefateliers: ‘Achter

steunpunt.

140 informatieve, sensibiliserende en

de Provincie West-Vlaanderen en

de Muur’ (over onze eigen samenleving) en

11.11.11, in samenwerking met alle

‘Wonen en leven in India’. Een buurtwandeling

organisaties van het West-Vlaams

en een uitleendienst met voorwerpenkoffers

Noord-Zuidoverleg.

maken het aanbod compleet.

mogelijkheden.
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jaarlijks zo’n vierduizend vrijwilligers op

milieu en meebouwen aan een duurzame en

fondsenwervende activiteiten.
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ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN
Zowel in het Zuiden als in het Noorden ondersteunt en versterkt de Provincie
projecten. Projecten in het Zuiden vallen onder het reglement ‘Initiatieven in het
Zuiden’. Wil je in West-Vlaanderen werken aan wereldburgerschap? Dan geldt het
reglement ‘Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’.
Twee keer per jaar kan iedereen, binnen de grenzen van het reglement, een dossier
indienen voor financiële ondersteuning. Provinciale medewerkers denken mee
en geven feedback op voorstellen. Op die manier werken we samen aan betere
projecten met een maximale impact. Want we willen verandering het Zuiden, maar
ook bij ons.

Mondiaal café – op de gezondheid

My machine: 1+1=3

Samen met 11.11.11 en heel wat lokale

MyMachine wil kinderen, studenten en

partners in Kortrijk organiseerde de

organisaties uit West-Vlaanderen en

Provincie in 2014 een reeks mondiale

Zuid-Afrika samenbrengen om van elkaar

cafés. Een aangename manier om over

te leren, elkaar te inspireren, samen te

actuele thema’s na te denken en met

dromen en te ondernemen. Kinderen

elkaar in gesprek te gaan. Telkens was

en studenten, scholen en organisaties

er een boeiende centrale gast. Met

werken samen om de meest ingenieuze

deze ervaring werd een draaiboek voor

droommachines te realiseren.

West-Vlaamse gemeentes die met een
gelijkaardig initiatief willen starten

Kinderen uit de lagere school

opgemaakt.

’t Biekorfje in Aalbeke bedachten slimme
droommachines. Deze moeten oplossingen
bieden voor de levensomstandigheden van
hun leeftijdsgenoten in Zuid-Afrika. Een
Howest-studententeam werkte ter plaatse
dat idee verder uit. Een team van studenten
van een universiteit uit Kaapstad,
scholieren van een technische school uit
Malsbury en studenten van PTI Kortrijk
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fabriceerden een echte teletijdmachine.
Via de MyMachine-babbelbox
communiceerden kinderen en studenten in
beide werelddelen met elkaar.
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Van boer tot boer: een unieke ervaring
Sinds 2014 is er een nieuw reglement

Vredeseilanden ondersteunt het

voor de subsidiëring van projecten

transitieproces via peer-to-peernetwerken,

in het Zuiden. Hiermee kan de

in dit geval van boer-tot-boer. Boeren

samenwerking tussen verschillende

begrijpen elkaar, waar ook ter wereld.

partners voor een langere periode – en

Via uitwisseling delen West-Vlaamse

met resultaatsverbintenis - worden

boeren hun kennis met Nicaraguaanse

gesubsidieerd. Vredeseilanden ging

vakgenoten.

met verschillende partners uit de
bedrijfs- en onderzoekswereld in zee om
Nicaraguaanse boeren te helpen bij hun
intrede op de wereldmarkt.
De groenteboeren in Nicaragua zetten
momenteel schoorvoetend hun eerste
stappen op de wereldwijde veeleisende
voedselmarkt. Tot nu toe produceerden
ze vooral voor eigen voedselvoorziening.
Of voor kleine lokale markten. Sinds kort
willen internationale supermarkten, zoals
Walmart, ook groenten, fruit en kruiden
van familiale boeren kopen.
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WERELDHUIS
WEST-VLAANDEREN
IN CIJFERS
VOOR HET ONDERWIJS: 15
VORMINGEN

VOOR VIERDE PIJLER: 11
VOOR GEMEENTES: 8

KENNIS- EN INFOCENTRUM
SCHOLEN - KLEUR BEKENNEN: 220
GEMEENTES: 20

VOOR SCHOLEN: 40
INFO OP MAAT

IN HET NOORDEN

VOOR VIERDE PIJLER: 90
VOOR GEMEENTES: 12

HOGESCHOLEN: 2
ORGANISATIES: 125

SENSIBILISERING

AFRIKA: 85

ONDERSTEUNING

AZIË: 60
LATIJNS-AMERIKA: 35

1800 DEELNEMERS

WERELDHUIS
WEST-VLAANDEREN
IN CIJFERS
(2014-2015)

VERGADERZALEN: 5
GEBRUIK INFRASTRUCTUUR

SPREIDING

11 ACTIVITEITEN

GEBRUIKERS: 7000

IN HET ZUIDEN
OPEN HUIS

LANDEN: 40
PROJECTEN: 180

STUDIO GLOBO
500 STUDENTEN, 66 LEERKRACHTEN EN 3300 KINDEREN BEREIKT

BEREIK
HUISGENOTEN

DAMIAANACTIE
7 COMITÉS, 9 STUURGROEPEN EN 20000 VRIJWILLIGERS
11.11.11
55 GROEPEN, 40 GEMEENTES EN 40000 VRIJWILLIGERS
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Colofon
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Provincie West-Vlaanderen
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Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
t 051 26 50 50
e wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.facebook.com/wereldhuis_wvl
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

