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TEN GELEIDE
Voor u ligt het jaarverslag van het
Wereldhuis West-Vlaanderen. We kozen
voor een mix van verslaggeving via cijfers
en achtergrondinformatie. Zo willen we
u een gevarieerde en genuanceerde blik
op onze werking geven. Dit betekent wel
dat niet alle delen van onze werking even
diep worden uitgewerkt. Als u extra info
over een van de items wil of u vindt iets
niet meteen terug, neem dan contact op
met het Wereldhuis en we helpen u graag
verder.
Dit jaarverslag verschijnt later dan
gepland. Omwille van COVID19 en de
maatregelen ter bestrijding ervan
hadden we in zo goed als elke fase van de
aanmaak te kampen met vertragingen.
Excuses daarvoor.
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2019, EEN TERUGBLIK
Wereldburgerschap is een realiteit, geen keuze. We leven allemaal samen op één planeet
en we staan voor dezelfde uitdagingen. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst,
moet de kans krijgen om menswaardig te leven. En daarvoor moet iedereen – en elk
beleidsniveau –verantwoordelijkheid nemen. Ook in 2019 nam de Provincie WestVlaanderen haar verantwoordelijkheid.
2019 was het jaar waarin een einde kwam aan de provinciale inbedding van
het federale programma Kleur Bekennen. De Provincie nam de werking van het
documentatiecentrum over en de ondersteuning van scholen werd in Klasbakken
ingekanteld.
2019 was het jaar waarin de netwerkdag Word Wereldburger, stilaan een traditie, tot
een tweedaagse werd uitgebreid. De West-Vlaamse hogescholen organiseerden het
jaarlijkse Global Minds-congres en koppelden dat aan de netwerkdag. Een geslaagde
samenwerking.
2019 was het jaar waarin de titel Fairtrade Provincie werd verlengd. De keuze om naast
de fair trade uit het Globale Zuiden ook korte keten in de speerpunten op te nemen, ligt
helemaal in lijn met eerdere keuzes van de Provincie.
2019 was ook het jaar waarin we de ondersteuning voor nieuwkomers richting een
vlotte integratie bestendigden. Vroeger gebeurde dit op projectbasis, voortaan is dit
structureel ingebed in de werking van het Wereldhuis West-Vlaanderen.
2019 was ook het jaar van de vernieuwing van de reglementen. Stakeholders
benadrukken de meerwaarde van de verschillende reglementen en de toegevoegde
waarde in het bereiken van doorleefd wereldburgerschap.
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In 2019 keurden we ten slotte ook de meerjarenplanning 2020-2025 goed. De
komende legislatuur zullen we meer dan 11 miljoen in Wereldburgerschap investeren.
Omdat wereldburgerschap geen keuze maar een realiteit is, wil de Provincie
haar verantwoordelijkheid, ook financieel, opnemen in het realiseren van dat
wereldburgerschap.
Jean de Bethune
Gedeputeerde voor Noord-Zuid-beleid
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HET WERELDHUIS,
EEN OPEN HUIS
• 2 vergaderzalen
• 2 huispartners: Studio Globo en 11.11.11

VERGADERZALEN
In 2019 mocht het Wereldhuis opnieuw heel wat bezoekers verwelkomen.
De beschikbare vergaderzalen speelden hierin een grote rol. Het Wereldhuis heeft 1 zaal
tot 30 personen en 1 zaal tot 60 personen. Iedere zaal is voorzien van basismateriaal
zoals een beamer, whiteboard en flipchart. Uiteraard is catering ook mogelijk.
Voor 2019 werd opnieuw de voor ons vanzelfsprekende weg van fair trade en
duurzaamheid gekozen, helemaal in lijn met de verlenging van de titel Fairtrade
Provincie. Bij de aankoop van koffie, thee, melk, broodjes…kiezen we steevast voor
leveranciers die werken met respect voor de lokale producent, hier of in het Zuiden”.
We ondersteunden en hielpen in 2019 opnieuw graag waar mogelijk. Zo huisde
Schakelklas WE DO! op maandag en vrijdag bij ons. Zij vullen de ontbrekende
schoolkennis van jonge mensen met een migratieachtergrond aan, om ze zo klaar
te stomen voor een mooie werkplek op de arbeidsmarkt. De lessen Nederlands, ICT,
wiskunde, rijbewijs,…zijn opstapjes daartoe.
In 2019 mocht het Wereldhuis 127 reservaties inboeken, goed voor een omzet
van 7.200 euro.
Naar aanleiding van dit succes en de grote vraag nemen we er in 2020 graag nog een
nieuwe vergaderzaal bij, met een capaciteit van een 16-tal personen. Ook deze zaal
wordt voorzien van basismateriaal zoals een beamer en flipchart.

HUURDERS
Onze huispartners zorgden ook weer voor heel wat bedrijvigheid in het gebouw.
Zo kwamen er ook vorig jaar wekelijks heel wat klassen over de vloer om de
inleefateliers Achter de muur en Leven en werken in India bij Studio Globo te beleven.
Kinderen konden er hun blik op armoede in de eigen samenleving verruimen of ze
leerden er alles over wonen en leven in India. Ook leerkrachten in opleiding werden in
de ateliers wegwijs gemaakt in thema’s rond wereldburgerschap. Ze kregen de kans
om het atelier op volwassenenniveau te beleven. Deze bezoeken werden aangevuld met
een kennismaking met het provinciale documentatiecentrum voor wereldburgerschap.
Studenten kwamen er te weten welk materiaal we aanbieden en voor wie het geschikt is.
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Ook 11.11.11 en Iedereen Mondiaal vonden in 2019 een plekje onder ons dak. Iedereen
Mondiaal biedt een ruim gamma interactieve workshops aan om andere culturen en
internationale thema’s te leren kennen en er wegwijs in te raken. 11.11.11 vecht tegen
onrecht; de jaarlijkse campagne speelt daarbij een grote rol. In 2019 zetten ze met volle
overtuiging changemakers in de kijker. Dit zijn personen die, soms met gevaar voor
hun leven, in hun eigen gemeenschap zaken in beweging brengen voor ‘een duurzame
en leefbare toekomst waarin iedereen een plaats krijgt’. Een van de gezichten van
de campagne was Red Constantino, directeur van ICSC, een van de partners in het
synergieprogramma in de Filipijnen.
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HET WERELDHUIS,
KENNISPARTNER
De Provincie zal zich deze legislatuur nog explicieter als kennispartner profileren. In
het Wereldhuis krijgt die doelstelling vorm doorheen het documentatiecentrum voor
Wereldburgerschap. De uitbouw van verschillende collecties gelinkt aan de thema’s
van het Wereldhuis, organisatie van vormingsmomenten en deelname aan relevant
onderzoek zijn de pijlers van het documentatiecentrum.

VORMINGEN IN DE KIJKER: WERKEN MET,
EN MATERIAAL VOOR NIEUWKOMERS
Naast het materiaal en advies op maat bieden we ook vormingen aan voor vrijwilligers,
professionelen en leerkrachten rond thema’s als meertaligheid. In 2019 boden we 3
vormingsreeksen aan voor mensen die met nieuwkomers en/of vluchtelingen in contact
komen en werken.
•

In West-Vlaanderen zijn er heel wat mensen die zich vrijwillig inzetten voor
vluchtelingen en nieuwkomers. Dit gaat van praattafels tot buddyprojecten.
Om deze vrijwilligers extra te ondersteunen werd samen met het Streekfonds
West-Vlaanderen een vormingsreeks van 17 lessen aangeboden. Er kwamen
thema’s aan bod zoals duidelijke taal, samenwerken in diversiteit, afstandnabijheid, psychosociaal welbevinden van vluchtelingen, inburgeringsprocedure en
interculturele communicatie. Er waren 288 deelnemers.

•

Voor professionelen die werken met nieuwkomers en/of vluchtelingen werd ook
een vormingsreeks opgezet samen met het Agentschap Integratie en Inburgering
en Howest. Thema’s als polarisatie, trauma, afstand-nabijheid en communicatie
kwamen hierin aan bod. In totaal namen 217 mensen deel aan 11 vormingen/
lezingen.

•

Voor leerkrachten organiseerden we een aparte vormingsreeks rond
anderstaligheid in de klas, samen met het Agentschap Integratie en Inburgering.
De reeks was gericht op leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs.
De vormingsreeks was snel volzet; om aan de grote vraag te voldoen, organiseerden
we daarom een tweede reeks. In totaal namen 144 mensen deel.

• 4.683 materialen in het documentatiecentrum
• 295 leden
• 1.174 ontleningen

UITBOUW COLLECTIES VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM
In het vernieuwde documentatiecentrum voor wereldburgerschap vind je naast
kwalitatief educatief materiaal voor leerkrachten intussen ook heel wat materiaal voor
andere doelgroepen. In 2019 werd extra ingezet op de aankoop van NT2-materiaal. NT2
staat voor Nederlands als Tweede Taal. Het materiaal werd ingezet om nieuwkomers te
helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Er werd NT2-materiaal aangekocht voor
zowel kleuter, lager als secundair onderwijs, maar ook voor volwassenen.
Daarbij werd sterk gefocust op materiaal dat zeer praktisch en makkelijk bruikbaar is,
zoals spelmateriaal.
Het Wereldhuis ligt centraal in de provincie, maar toch is dat niet voor elke WestVlaming dicht bij de deur. Nieuw in het aanbod was dan ook een koffer met NT2materiaal voor volwassenen die de provincie rondreist. De koffer kan gereserveerd
en afgehaald worden in een van de provinciehuizen of in een contactpunt van het
Agentschap Integratie en Inburgering. Zo willen we ons aanbod een stuk toegankelijker
maken, ook voor West-Vlamingen die verder van Roeselare wonen.
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Ook het aanbod rond SDG’s (Sustainable Development Goals/Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen) werd uitgebreid. Zeker het grote materiaal rond dit thema
is een aanrader, zoals de tentoonstelling Under Construction, de pancarten van de
17 logo’s (originele logo’s of kinderversie) en een levensgroot SDG-spel, Go Goals.
Scholen, gemeenten,… kunnen dit materiaal gratis ontlenen.
Het documentatiecentrum kan ook als vormingsruimte voor personeelsvergaderingen
of pedagogische studiedagen worden gebruikt.
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HET WERELDHUIS
ONDERSTEUNT EN VERSTERKT
ABRS – MIND-SPRING
• 14 Mind-Spring trajecten: 10 voor volwassenen, 4 voor jongeren
• 154 deelnemers: 97 volwassenen, 57 jongeren
• Aangeboden talen: Arabisch, Pashtu, Koerdisch, Dari en Tigrinya

Sinds april 2018 is de Provincie partner in het Interreg-project AB Réfugiés - Social
(ABRS). Samen met Noord-Franse en Waalse partners wordt er ingezet op verschillende
activiteiten om de begeleiding van vluchtelingen te verbeteren. Omwille van de
maatschappelijke relevantie zet de Provincie West-Vlaanderen in op een warme
integratie van vluchtelingen en nieuwkomers. Ze zal dat ook in de toekomst
blijven doen.
Een van de activiteiten die de Provincie West-Vlaanderen dankzij AB Réfugiés - Social
in 2019 kon aanbieden, is Mind-Spring. Mind-Spring is een preventief psycho-educatief
groepsaanbod voor vluchtelingen, gericht op het versterken van de draagkracht en
weerbaarheid. De groep wordt in de eigen taal begeleid door een Mind-Spring trainer,
een ervaringsdeskundige en een Mind-Spring cobegeleider, een professional uit de
sociale, medische of onderwijssector. Het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)
Noord-West-Vlaanderen staat in voor de organisatie van deze Mind-Spring sessies,
samen met de CAW’s Centraal-West-Vlaanderen en Zuid-West-Vlaanderen.
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Avec le soutien du Fonds européen de développement régional
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

VERNIEUWDE REGLEMENTEN
WERELDBURGERSCHAP EN
PROJECTEN IN HET ZUIDEN
Al bijna 50 jaar ligt het Noord-Zuid
gebeuren de Provincie nauw aan het
hart. Sinds 2015 besteedt de Provincie
1% van haar budget aan ondersteuning
van projecten in het Globale Zuiden.
Financiële steun is echter één ding. Om
een structurele impact te bereiken, moet
de mindset juist zitten, ook hier. De
provinciale reglementen Ondersteuning
van initiatieven in het Zuiden, en
Wereldburgerschap stimuleren in WestVlaanderen, kunnen dan ook niet los van
elkaar worden gezien. De provincieraad
keurde op 26 september 2019 een
geüpdatete versie van beide reglementen
goed.
Deze nieuwe versie kwam er na overleg
met indieners, de adviescommissie
en collega’s van andere provincies.
Enkele accentverschuivingen en nieuwe
invalshoeken kenmerken het vernieuwde
reglement. Het aantal subsidies en de
indieningsvoorwaarden werden verfijnd
en duurzaamheid kwam meer op de
voorgrond.
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Met deze vernieuwde reglementen
wil de Provincie het draagvlak voor
mondiale solidariteit blijven verhogen en
wereldburgerschap in West-Vlaanderen
blijven stimuleren. De Provincie
ondersteunt en versterkt zo initiatieven
in het Globale Zuiden en helpt mee om de
Sustainable Development Goals (SDG’s) te
realiseren.

STAGEREGLEMENT

GELINKT AAN DE SDG’S

Het provinciale subsidiereglement
voor internationale onderwijs-, stageen onderzoekservaringen heeft in
West-Vlaanderen – in de context van
studentenmobiliteit – onbetwistbaar zijn
stek veroverd. De subsidie maakt voor
heel wat studenten en medewerkers in het
hoger onderwijslandschap het verschil.
De laagdrempeligheid van de provinciale
stimulans maakt voor jongeren de stap
naar het buitenland tijdens of vlak na de
studies haalbaar.

Alle geüpdatete reglementen mikken
expliciet op personen of organisaties
die elders slechts beperkt of niet voor
subsidies in aanmerking komen. Zo zet
de Provincie de kernspreuk ‘Leave no
one behind’ in de praktijk om. Daarmee
schrijven we ons ook verder in de Agenda
2030 van de Verenigde Naties in.

Ook dat reglement werd in 2019 geüpdatet
met enkele accentverschuivingen en
nieuwe invalshoeken. Meest opvallend
is de uitgebreidere focus: niet enkel
langlopende internationale ervaringen,
maar ook kortlopende ervaringen in een
buurregio van West-Vlaanderen zijn
voortaan mogelijk.
De toenemende internationalisering van
de maatschappij noodzaakt jongeren tot
het opdoen van buitenlandse ervaring
tijdens of vlak na hun opleiding hoger
onderwijs. Die internationale mobiliteit
verruimt de blik op de wereld en doet,
eenmaal het diploma op zak, de kansen op
de arbeidsmarkt aanzienlijk toenemen.

Alle reglementen peilen naar
de bijdrage van de ingediende
dossiers tot de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen. De
Provincie toont op die manier haar
vastberadenheid om – samen met haar
partners – de SDG’s te helpen realiseren.
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ZUIDREGLEMENT
• Aantal ingediende dossiers: 100
• Aantal goedgekeurde dossiers: 28
• Aantal georganiseerde vormingen en netwerkmomenten: 14
• Aantal aanwezigen: 420

HOE ONDERSTEUNEN WIJ PROJECTINDIENERS?
Projectwerking is een moeilijk en complex gegeven, niet enkel voor de indieners en
uitvoerders van het project, maar ook voor de collega’s in het Wereldhuis en de leden
van de adviescommissie. We gaan maximaal voor de feitelijke beoordelingen van
kwalitatieve dossiers.
We streven ernaar om een laagdrempelig, open huis te zijn: vlot toegankelijk en
bereikbaar. Niet alleen per telefoon en per mail, maar ook gewoon op ons bureau.
We moedigen projectindieners sterk aan om met hun idee langs te komen. Om dit te
stimuleren, organiseren we voor iedere indienronde een schrijfavond waarbij iedereen
welkom is om zijn/haar idee voor te leggen en met ons in gesprek te gaan.
Om indieners vooruit te helpen, organiseerden we in 2019 diverse activiteiten zoals
vormingsmomenten rond de SDG’s (Sustainable Development Goals/Duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen), ethiek in ontwikkelingssamenwerking en natuurlijk
ook rond het vernieuwde reglement met bijhorend aanvraagformulier (geldig sinds
november). Waren er tussentijds interessante weetjes, dan werden die via een e-zine
aan de ngo’s en 4de pijlerorganisaties gecommuniceerd.
Vanuit de netwerkgedachte proberen we organisaties hetzij thematisch, hetzij
geografisch samen te brengen. Dat doen we enerzijds door het organiseren van de
netwerkdag (altijd in oktober) en door het organiseren en inrichten van het zogenaamde
Café de 4 seizoenen. In 2019 konden organisaties elkaar zo op een informele manier
leren kennen in Ingelmunster (maart), Roeselare (juni) en Harelbeke (december). Ze
wisselen er kennis en ervaringen uit, spelen interessante tips door en soms worden er
nieuwe samenwerkingen opgestart. Anderzijds zetten we ook graag in op onze website,
waar veel informatie te vinden is. Alle goedgekeurde dossiers (sinds 2010) zijn er op
de wereldkaart terug te vinden. Dat helpt organisaties om contacten met anderen te
leggen.
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We bieden dus waar en wanneer we kunnen de nodige ondersteuning, zonder daarom de
pen vast te houden bij het opmaken van dossiers.
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SOUTH INTENSIVE PROGRAM IN DE FILIPIJNEN
Al sinds enkele jaren is de Provincie een belangrijke partner in een synergieprogramma
in de Filipijnen. De bedoeling van dit programma is om meer samenwerking en
synergie te creëren tussen de verschillende partners – zowel in de Filipijnen als in
West-Vlaanderen – om samen de gevolgen van klimaatsverandering terug te dringen
via duurzame landbouw en ondernemerschap. Partners komen uit de 3de en 4de pijler,
maar ook lokale overheden en de academische wereld zijn hier nauw bij betrokken.
In februari 2019 trokken 24 studenten en 6 docenten van Howest en VIVES gedurende
2 weken naar de Filipijnen om daar samen met Filipijnse studenten naar creatieve
oplossingen voor uitdagingen van lokale landbouworganisaties te zoeken. De
uitwisseling was in het kader van het Global Minds-programma van VLHORA/VLIR-UOS
(Vlaamse Interuniversitaire Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) en werd door de
Provincie ondersteund. 48 studenten en 14 docenten werkten in interdisciplinaire en
multiculturele groepjes samen en kwamen tot fantastische resultaten.
De uitdagingen waren uiteenlopend: grensverleggende en vernieuwende
bamboeproducten ontwikkelen met een minimum aan restmateriaal, een kleine
landbouwwinkel opschalen tot een fancy warenhuis met alles wat daarbij komt kijken,
de workflow en het businessplan van de groenbemestersfabriek van een coöperatie
optimaliseren zonder aan de ethische principes van de organisatie te raken, en een
oplossing vinden voor het warmer wordende water in vijvers in viskwekerijen. Gemengde
groepen uit de opleidingen management, ICT, productontwikkeling,… gingen aan de
slag en kwamen met verrassende oplossingen. De prototypes werden voorgesteld aan
de organisaties. Als ze dat willen, kunnen zij er – eventueel samen met een van de
deelnemende scholen – verder mee aan de slag.
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Studenten werken via het NIP (North Intensive Programme) aan hun 21steeeuwse vaardigheden: ze werken in een internationale setting, ze werken inter- en
multidisciplinair, en ondervinden aan den lijve het belang van wereldburgerschap en
duurzame ontwikkeling.
Meer info: www.howest.be/sip
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REGLEMENT
WERELDBURGERSCHAP
• Totaal aantal ingediende dossiers: 47
• Totaal aantal goedgekeurde dossiers: 23
• Aantal ingediende dossiers projectoproep: 19
• Aantal goedgekeurde dossiers projectoproep: 11

PROJECTOPROEP VOOR SCHOLEN
In 2019 lanceerde de Provincie West-Vlaanderen de projectoproep Stimuleren van
wereldburgerschap op school. Met deze call benadrukte de deputatie dat ze scholen die
aan wereldburgerschap werken niet in de kou laat staan, ook niet na de stopzetting van
de provinciale werking van Kleur Bekennen. Vanaf 2019 heeft de provinciale werking
rond wereldburgerschapseducatie een plek binnen Klasbakken. Leerkrachten kunnen
ook steeds terecht in ons documentatiecentrum voor kant-en-klaar lesmateriaal,
educatieve spelen,…
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Met deze projectoproep wilde de Provincie schoolteams ondersteunen om
wereldburgerschaps- educatie op een duurzame en interessante manier vorm te geven,
zowel in het schoolbeleid als in de dagelijkse klaspraktijk.
We ontvingen in totaal 19 aanvragen. De jury selecteerde hierbij vooral op basis van
de creativiteit van de programma’s, de verankering en impact binnen de school, een
duidelijke visie en een brede samenwerking.
Uiteindelijk doorstonden 11 West-Vlaamse scholen de test en ontvingen zij elk een
financiële ondersteuning van 3.000 euro.
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WEST-VLAANDEREN
VERLENGT TITEL VAN
FAIRTRADE PROVINCIE
• 37 Fairtrade Gemeenten
• 350 kg Fairtrade koffie
• 500 liter Fairtrade fruitsap
De eerste criteria voor Fairtrade Gemeente en (dus) voor Fairtrade Provincie zijn sinds
de start in 2004 geëvolueerd tot een soort algemene standaard. De lat ging daarom
omhoog en de scope werd breder. Er komt nog meer aandacht voor de promotie en
ondersteuning van lokale en duurzame voeding. De nood aan een eerlijke, stabiele prijs
voor duurzame producten is immers even groot voor landbouwers in het Zuiden als voor
landbouwers bij ons. Fair trade begint hier, bij ons.
Het provinciebestuur wilde de titel in 2019 maar al te graag behouden, dus moesten we
aantonen dat we aan de nieuwe criteria voldeden.
De jury reageerde positief op ons dossier. We blikken graag even terug op het rapport:
‘Goed geboerd! We wisten al dat West-Vlaanderen bijzonder actief is op het thema en
dit wordt nogmaals bevestigd in jullie dossier.’ Kus van de initiatiefnemers en een bank
vooruit dus.

22

In het dossier toonde de Provincie haar inspanningen aan op het vlak van onder meer
aankoopbeleid, ondersteuning van de gemeenten en provinciale instellingen. Onze
eerste doelstelling is fair trade en lokale duurzame voeding structureel verankeren in de
reguliere werking van de provinciale diensten en het provinciale beleid. Nog een reactie
vanwege de jury: ‘We zijn in het bijzonder onder de indruk van de volumes aan eerlijke
producten, het succesvolle netwerkevent “Goed Geboerd” en de scholenwerking via
GoodFood@School.’
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BIJLAGE 1: DE BELEIDSDOELSTELLINGENREALISATIE
Via de doelstellingenrealisatie rapporteert elke Provinciale dienst aan de raadsleden over
wat er het voorbije jaar al dan niet werd gerealiseerd. Samen met de jaarrekening is dit
het belangrijkste document om verantwoording af te leggen over de werking van het
voorbije jaar.

18.02 STIMULEREN VAN WERELDBURGERSCHAP
Actieplan: Ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven in het Zuiden en
wereldburgerschap in West-Vlaanderen

Beheren en uitbaten van het Wereldhuis West-Vlaanderen
Gerealiseerd: ja.
Het Wereldhuis werd als een goede huisvader uitgebaat. Op die manier wordt de
doelstelling om een open huis te zijn geconcretiseerd. Er zijn 2 vergaderzalen
die kunnen worden geboekt en er is mogelijkheid tot informeel overleg in het
documentatiecentrum en de inkom. In samenspraak met de dienst gebouwen werd een
aantal zaken aangepakt zoals de herinrichting van de hoogspanningscabine. Studio
Globo en 11.11.11 huren kantoor-, berg- en educatieve ruimte in het gebouw.

Sensibiliseren en verstrekken van info aan werkveld/burgers en
promoten mondiale vorming

JAARREKENING
Uitgaven

E
I

Ontvangsten

EINDBUDGET
Uitgaven

Ontvangsten

INITIEEL BUDGET
Uitgaven

€ 1.979.005,86 € 163.111,46 € 2.049.068,35 € 145.804,86 € 2.176.196,00
€ 127.572,37

€ 0,00

€ 157.166,65

€ 0,00

Ontvangsten
€ 231.850,03

€ 144.400,00

€ 0,00

Patrimoniumbeheer Wereldhuis
Gerealiseerd: ja.
De hoogspanningscabine werd gesaneerd; de tuinmuur werd na aanzienlijke
stormschade hersteld.

Gerealiseerd: ja.
Het documentatiecentrum wereldburgerschap herbergt 4 collecties: educatie voor
duurzame ontwikkeling, Nederlands voor nieuwkomers, achtergrond voor indieners en
Europe Direct. De collecties werden verder uitgebouwd en ter beschikking gesteld van
het publiek. Er werden heel wat vormingen, netwerk- en infomomenten georganiseerd.
Voor de 4de pijler was de vormingsreeks rond beeldvorming en presentatie van de eigen
organisatie een blikvanger. De nieuwjaarsreceptie met 150 bezoekers en de netwerkdag
Word Wereldburger (gekoppeld aan het Global Minds-congres van VLHORA) met 400
bezoekers waren de grootste evenementen in 2019. De werkgroep Fairtrade Provincie
verzorgde activiteiten naar het eigen personeel en het grote publiek. De titel Fairtrade
Provincie werd herbevestigd, een erkenning van de inspanningen die de Provincie doet.
Naast financiële ondersteuning zijn we ook inhoudelijk betrokken bij het postgraduaat
duurzame ontwikkeling; de module 4de pijler werd vanuit het Wereldhuis opgevolgd.

Aanbieden van een efficiënte facilitaire dienstverlening voor
het Wereldhuis
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Gerealiseerd: ja.
Alle beheers- en onderhoudscontracten werden opgevolgd en waar nodig bijgestuurd
voor het Wereldhuis. Alle contracten voor nutsvoorzieningen werden opgevolgd en waar
nodig werden werken in functie van onderhoud en beheer van het gebouw uitgevoerd. Er
werd voorzien in vaste telefonie en internet voor het Wereldhuis.
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Samenwerken met relevante intermediairen en organisaties voor
diverse initiatieven binnen wereldburgerschap
Gerealiseerd: ja.
De overeenkomsten werden uitgevoerd conform de inhoud. Met Studio Globo werd
een nieuwe overeenkomst opgesteld die ingaat vanaf 1 januari 2020 zodat ook in
de toekomst kwaliteitsvolle ontwikkelingseducatie voor kleuter-, lager en secundair
onderwijs in de provincie verankerd blijft. Met het postgraduaat duurzame ontwikkeling
werd naast de ondersteuning van de inrichting van de opleiding ook een overeenkomst
afgesloten rond het ondersteunen van stages in het Globale Zuiden (in de geest van
het stagereglement). De provinciale diensten zetten 42 vacatures ter beschikking
van leerlingen uit het secundair onderwijs die voor één dag de schoolbanken voor de
werkvloer ruilden en hun loon afstonden aan het goede doel.

Uitvoeren van het federale programma Kleur Bekennen
Gerealiseerd: ja.
Uitgevoerd conform de overeenkomst afgesloten met de federale overheidsdienst
ENABEL. De overeenkomst liep af op 31 augustus 2019. De federale overheid
besliste om in een volgend programma Kleur Bekennen niet meer met de provincies
samen te werken. Er werd een overeenkomst afgesloten zodat het materiaal uit het
documentatiecentrum blijvend kan worden aangeboden.

Toepassen provinciaal subsidiereglement Stimulere
wereldburgerschap in West-Vlaanderen
Gerealiseerd: ja.
Op 14 februari en 9 juli vond een adviescommissie plaats. Op 14 februari werden
10 dossiers besproken, 5 kregen een positief advies – 4 projectsubsidies en 1
samenwerkingsovereenkomst. Op 9 juli werden 18 dossiers voorgelegd, 7 aanvragen
– allemaal project- en werkingssubsidies – kregen een positief advies. De deputatie
volgde de adviezen. In november werd de projectoproep wereldburgerschap op school
gelanceerd. 19 dossiers werden ingediend en beoordeeld op 18 november, 11 dossiers
kregen een positief advies. De deputatie volgde in alle gevallen de adviezen. In 2019
werd het reglement geactualiseerd. Dit vernieuwde reglement ging in voege op 1
november.
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Toepassen provinciaal subsidiereglement Initiatieven
in het Zuiden
Gerealiseerd: ja.
Op 7 mei en op 12 november vond een adviescommissie plaats. Op 7 mei waren
52 dossiers ingediend, 18 dossiers kregen een positief advies: 17 investerings- en
projectdossiers en 1 samenwerkingsovereenkomst die ingaat in 2020. Op 12 november

werden 45 dossiers voorgelegd aan de commissie, 13 ervan – allemaal project- en
investeringsdossiers – kregen een positief advies. De deputatie volgde de adviezen.
110 dossiers kregen een volgende schijf uitbetaald. Het synergieproject in de Filipijnen
zette dit jaar hoofdzakelijk in op capaciteitsversterking van de betrokken partners en
onderzoek door universiteiten in functie van verdere opvolging van het programma.
Er werd een projectoproep naar gemeenten gelanceerd. Deze zal zijn beslag krijgen in
2020. In 2019 werd ook dit reglement geactualiseerd. Het vernieuwde reglement ging in
voege op 1 november.

Organiseren van acties voor Task Force Vluchtelingen
Gerealiseerd: ja.
Door deelname aan stuurgroepen, begeleiding en informatie op maat en gericht
inzetten op netwerken werd een overzicht gehouden van wat er leeft, zowel qua noden
als qua aanbod in de provincie. Daarnaast werden er 3 vormingsreeksen aangeboden
voor mensen die met nieuwkomers en vluchtelingen werken. Voor vrijwilligers werd –
samen met het Streekfonds West-Vlaanderen – een vormingsreeks van 17 lessen met
verschillende thema’s en op verschillende locaties georganiseerd. 288 mensen namen
deel. Voor professionelen werd – samen met het Agentschap Integratie en Inburgering
en Howest – ook een vormingsreeks opgezet. 217 mensen namen deel aan 11
vormingen/lezingen. Voor leerkrachten (kleuter, lager en secundair) was er een aparte
vormingsreeks rond anderstaligheid in de klas, samen met het Agentschap Integratie
en Inburgering. De reeks werd tweemaal georganiseerd. In totaal namen
144 mensen deel.

Uitvoeren van het Europese project ABRéfugiés Social - integratie
van vluchtelingen via een medisch-sociale begeleiding
Gerealiseerd: ja.
Het programma werd uitgevoerd conform de overeenkomst. In de module FransBelgische netwerken van begeleidersactoren is de Provincie verantwoordelijk voor
de uitrol van het programma Mind-Spring in West-Vlaanderen en kennisdeling met
de partners. Daartoe werd in 2018 een overeenkomst met het CAW Noord-WestVlaanderen afgesloten. Die overeenkomst werd uitgevoerd. In de module mobiele
en grensoverschrijdende begeleidingsvoorzieningen werd een onderzoeksopdracht
uitgeschreven rond taalhulpen. Die opdracht werd gegund aan het Agentschap
Integratie en Inburgering. De kick-off werd gegeven in december. Voor de module
grensoverschrijdende experimenten werd een verkennend onderzoek gedaan naar
speelpleinbegeleiding als opportuniteit om integratie en informeel taalverwerven te
koppelen. In 2020 zal daarrond een experiment worden opgezet.
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Himalayan Projects
Kudimba Foundation België

D.O.G.B.O-DOGBO vzw
Howest

Noodhulp voor Myanmar
Verbouwen van een leegstaand huis van de Prelazia Itacoatiara
Computerlab voor de Shree Ambika Secundary school
Bouw van een gemeenschappelijk huis met keuken voor het educatief centrum (Deel 2 van
driejarenplan)
Heropbouw van de school te Kuromi Chiroma
Een boorput in de Gombe
Bouwen van 8 klassen
Bouwen van een educatief centrum voor getraumatiseerde kinderen met Maggie innovatie
Uitbouw van de infrastructuur voor het beroepsopleidingscentrum Pejes
Bio-landbouw als rendabele en associatieve onderneming in het dorp en als bewust en
solidaire consumptie mogelijkheid in de stad Ibagué
Uitbreiding van het Pan Bila opvangcentrum voor straatmeisjes
Teacher Training Program for non qualified teachers
Boren van een drinkwaterput & pomp
Waterpomp voor Boussouma
Verdere vorming van staf en leden voor landelijke ontwikkeling
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST: Center of excellence voor chirurgie en verloskunde in Beni
Bouw van een nieuwe school
Noodhulp voor Nepal
Noodhulp voor Kameroen
water- en sanitatieproject Goshi

NH-2019-002
NZ-2019-003
NZ-2019-005
NZ-2019-006
NZ-2019-010
NZ-2019-011
NZ-2019-014
NZ-2019-016
NZ-2019-021
NZ-2019-022
NZ-2019-024
NZ-2019-026
NZ-2019-038
NZ-2019-040
NZ-2019-042
NZ-2019-047
NZ-2019-048
NH-2019-003
NH-2019-004
NZ-2019-051

ORGANISATIE NOORDEN

ORGANISATIE ZUIDEN

SOS Zoutmijnkinderen India
Werkgroep Ranchi
Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw
Werkgroep West-Vlaanderen
Techniekers Zonder Grenzen

Werkgroep Haku
Vriendengroep van de vzw Tapori,
paladines de la felicidad

Verdere uitbreiding van de lagere school in Kipalapala
Tewerkstelling van weduwen, gescheiden vrouwen en kansarme laag geschoolde vrouwen in
Zuid-Tamil Nadu
Drinkwater voorziening in 26 ver afgelegen tribale dorpen en dorpsscholen
Inrichting van een automatisch irrigatiesysteem voor de agro-ecologische boerderij van
Gisaya
Vervangen van de elektrische infrastructuur en verhogen van de omheining van de Bakoteh
Upper & Senior School
Installatie van een computerklas in de Phnom Srok High School
Watervoorziening voor blinde en slechtziende kinderen in Rwamagana
Water, bron van leven in N'Djofézi
Aankoop zonnepanelen en toebehoren
Bouwen van 4 aardbevingsbestendige klassen
Uitwerken van een lokaal profiel van handicap en overeenkomstig beleidsplan rond beperking
in het noorden van Quito
Watervoorziening voor basisschool
Noodhulp voor NW Kameroen

NZ-2019-054
NZ-2019-055
NZ-2019-063
NZ-2019-064
NZ-2019-066
NZ-2019-069
NZ-2019-070
NZ-2019-075
NZ-2019-076
NZ-2019-085
NZ-2019-087
NZ-2019-088
NH-2020-001

Internationale Vrouwendag Roeselare
Bomboclat Festival - Speakers Corner
"Vrijwilligerswerk als hefboom voor sociale en professionele integratie van nieuwkomers in W-VL
Ambassadors of Hope

W-2019-006
W-2019-007
W-2019-009
W-2019-010

Noord-Zuidraden Kortrijk, Harelbeke, Kuurne,
Post Graduaat
Mondiaal café: "Sociaal en ethisch ondernemen hier en in het Zuiden"
WERKINGSTOELAGE 2019
WERKINGSTOELAGE 2019
Uitrollen educatief stadsspel rond duurzaam watergebruik
WERKINGSTOELAGE 2019
Vrouw van de wereld
Projectdag Atheneum Veurne
Verbindend samenwerken rond kinder- en mensenrechten
‘School for rights’ is onze baseline
ConnAction
Democratie voor wereldburgers
De Horizon Arkorum 15
Delen
Stimuleren wereldburgerschap op school
Mondiale dag
Thinking out of the box!
Save the world

W-2019-015
W-2019-016
W-2019-017
W-2019-021
W-2019-026
W-2019-027
W-2019-029
W-2019-030
W-2019-032
W-2019-033
W-2019-036
W-2019-037
W-2019-038
W-2019-043
W-2019-044
W-2019-046
W-2019-047

VLS Sint-Amandus Meulebeke

Ensorinstituut Oostende

Sint-Jozef

BuSo De Pinker - Kwadrant

Handelsinstituut Regina Pacis

GVB De Horizon Arkorum 15

MSKA Roeselare

IMB Brugge, campus Blydhove

Athena campus Drie Hofsteden

Provinciaal Technisch Instituut

Go! Atheneum Veurne centrum

Bruisgroep "Vrouwen van de wereld"

Wereldsolidariteit

Join For Water

11 11 11

Broederlijk Delen VZW

Rikolto

W-2019-012

Mama Kivu

Refu Interim

Bomboclat Festival

KVLV

VormingPlus Oostende-Westhoek

#weekvandevrouw!

W-2019-002

Kameroen

Caritas team parochie/ Sisters of St Theres of
the Child Jesus

ORGANISATIE NOORDEN

Kameroen

La Famile de l'oeil de l'avenir

Ecuador

Nepal
Tapori, paladines de la Felicidad

Guatemala
The schoolcommittee of the Shree Gosainkunda
Primary school

Togo

Rwanda

Cambodja

Gambia

Rwanda

India

India

Tanzania

Kenia

Kameroen

Nepal

Kenia

Congo Democratische Republiek

india

Burkina Faso

Congo Democratische Republiek

Cambodja

Burkina Faso

Colombia

Benin

Iraq

Rwanda

Nigeria

Nigeria

Malawi

Nepal

Brazilië

Viver en Amor NGO

Solidaf Togo

HVP Gatagara

Sangkheum Kumar Kampuchea

Bakoteh Upper & Senior Basic School

Humura

Gram Utthan Kendra

PROJECT LAND
Syrië

PROJECTNUMMER PROJECT TITEL

Educate Me - Cameroon

Dynamische Kameroenese vrouwen

Vivir en Amor

CAAJE

MFC Sint-Idesbald

Hope For The Children

TMP Printing Department

Sociaal Fonds van de Burgemeester
van Torhout
SCAD

Girls and boys Life Development

Shine Children Project

?

Kitanda

Wanyuri

Himalayan Projects

Sunshine4kids

UNICHIR

Daughters of St Anne

BTB

Werkgroep Ranchi

Maman au Secours

Vereniging voor Vrouwen & kinderen
in moeilijkheden

ABC's and Rice

Doenkers vzw - Werkgroep WestVlaanderen
Maman au secours

Pan Bila

Christengemeente Kortrijk vzw

Corporacion SOS Ambiental

ONG Pejes

Panaga organization for education

CPPA

Vlaams-Rwandese Vereniging
Umubano vzw
Maggie Program

Christian Faith Institute

Christian Faith Institute

Kudimba Foundation Malawi

Himalyan Projects Paryojana Nepal

Braziliaanse Zwartzusters

LSESD

Vzw Kitanda

Vzw Kitanda

Zwartzusters van Brugge vzw

Vives Hogeschool en Vzw V-Med

Tearfund NGO

PROJECT TITEL
Noodhulp voor Syrië nav. Winterhulp

PROJECTNUMMER
NH-2019-001

BIJLAGE 2: PROVINCIAAL REGLEMENT
ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN
IN HET ZUIDEN
BIJLAGE 3: PROVINCIAAL REGLEMENT
WERELDBURGERSCHAP STIMULEREN
IN WEST-VLAANDEREN
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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

Colofon
Dit jaarverslag werd uitgegeven in opdracht van
de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen.
Redactionele coördinatie: Marijn Defour
en Jan Dessein, Wereldhuis West-Vlaanderen
Vormgeving en druk: Grafische Dienst,
Provincie West-Vlaanderen
Voor de publicatie van alle foto’s in dit jaarverslag
werd toestemming gevraagd aan de betrokken
organisaties.
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Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
051 26 50 50
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wereldhuiswvl
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