
11 Oost-Vlaamse projecten krijgen subsidies voor hun werking rond wereldburgerschap 
 
De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt lokale en bovenlokale activiteiten rond 
wereldburgerschap en kent een subsidie toe voor het totaalbedrag van 61.750 EUR te verdelen 
onder 11 goedgekeurde aanvragen. 
 
Gemeente De Pinte 
Gemeente De Pinte krijgt een ondersteuning van 7.000 EUR voor de organisatie van ‘Dag van het 
Wereldpark’. De organisatie staat dit jaar in het teken van de nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en hun scholentraject rond migratie ‘Wereldweek’. 
 
Vereniging Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe 
De interlokale vereniging Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe (Lievegem & Deinze land van 
Nevele) ontvangt 7.000 EUR een scholentraject rond het thema migratie. De vereniging werkt dit 
aanbod voor jongeren uit samen met de bibliotheken. Verder maken zij ook gebruik van de 
ondersteuning voor een fairtrade beurs met aandacht voor korte keten. 
 
Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen 
Broederlijk Delen Oost-Vlaanderen krijgt een subsidie van 2.937 EUR voor de organisatie van de  
‘Wakkere zondag’ in Ename (Oudenaarde).  Men schudt de bezoeker wakker tijdens een 
informatieve wandeling rond het thema ‘recht op voedsel en grond zowel in Noord als Zuid’. Het 
Provinciaal Archeologisch Museum werkt mee aan deze activiteit.  
 
Senegal Bantamba vzw uit Gent   
Senegal Bantamba vzw krijgt 3.000 EUR voor de organisatie van het Afrikafilmfestival 2019. Naast 
het filmaanbod is er ook ruimte voor nabespreking en debat. Het initiatief is in samenwerking met 
De Centrale vzw uit Gent en verschillende Afrikaanse diasporagroepen. 
 
’t Zitemzo  
’t Zitemzo, de nieuwe Kinderrechtswinkel, wil 30 jaar ‘Verdrag Rond Kinderrechten’ letterlijk in de 
kijker stellen. Ze realiseren dit via een divers aanbod van ‘educatieve’ filmpjes over kinderrechten. 
Deze filmpjes verspreiden ze via Oost-Vlaamse scholen en social media. Zij werken hiervoor 
samen met Diggie vzw (Brakel) en vzw De Verstelling (Eeklo). Voor dit project krijgen zij een 
ondersteuning van 7.000 EUR. 
 
Oikocredit vzw Oost-Vlaanderen  
Oikocredit vzw – Oost-Vlaanderen en partners ontwikkelen een interactieve stand rond fairtrade 
cacao. Met deze interactieve stand wil men mensen sensibiliseren op publieke activiteiten. De 
stand wordt op 14 maart 2019 voor het eerst voorgesteld aan het publiek op het congres van 
Oikocrediet vzw rond ‘fairtrade’-labels. Dit congres gaat door in het Provinciaal Administratief 
Centrum in Gent, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. Voor de ontwikkeling van 
de infostand ontvangt de vzw 7.000 EUR. 
 
Oxfam-Wereldwinkels Oost-Vlaanderen 
Oxfam-Wereldwinkels Oost-Vlaanderen krijgt een ondersteuning van 7000 EUR voor de 
ontwikkeling van hun Oxfam Caravan “Everything is connected”. Dit is een mobiel inleefatelier rond 
eerlijke wereldhandel. Ze trekken Oost-Vlaanderen rond om de Oost-Vlaming het komende jaar te 
informeren en sensibiliseren over ‘eerlijke handel’. De focus ligt voornamelijk op cacao. 
 
Bos+ tropen uit Gontrode 
Bos+ tropen vzw werkt samen met het Design Museum uit Gent en Flanders DC aan een project 
rond het gebruik van grondstoffen. Via workshops probeert men toekomstige ontwerpers en 
designers bewust te maken rond het gebruik van (duurzame) grondstoffen en de impact hiervan 
wereldwijd. Het project eindigt met een overzichtstentoonstelling over (duurzame) grondstoffen 
voor het brede publiek in het Design Museum te Gent. Voor dit project is er een ondersteuning van 
7.000 EUR. 
 



 
Gemeente Kruibeke 
De Gemeente Kruibeke organiseert samen met de Mondiale Raad en OCMW voor de tweede 
maal het  
‘Reisbureau Umunsi’. Dit mondiaal traject organiseert verschillende activiteiten verspreid over het 
volledige kalenderjaar én voor verschillende doelgroepen. Zij ontvangen hiervoor een 
ondersteuning van 5.000 EUR. 
 
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen  
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw ontvangt 5.000 EUR voor hun project ‘Onders 
moeders rol’. Ze organiseren dit project samen met Stad Ronse en de vereniging Habrezi uit 
Ronse. Het project is een creatieve samenwerking tussen verschillende vrouwenorganisaties met 
speciale aandacht voor vrouwen van andere origine en vrouwen uit kansengroepen. Deze vrouwen 
gaan samen rokken maken en zo aan slag met een persoonlijk verhaal. De creaties en 
persoonlijke verhalen worden erna voorgesteld en verteld voor het ruime publiek via een 
tentoonstelling. 
 
Oxfam Wereldwinkel Temse 
De Oxfam Wereldwinkel uit Temse ontvangt 5813 EUR voor een belevingstraject waarbij 11 
basisscholen uit Temse betrokken zijn. Via het belevingstraject ‘de (on)eerlijke lunch’ worden de 
leerlingen geconfronteerd met onrechtvaardigheid. De leerlingen volgen na dit traject ook enkele 
workshops waar ze meer informatie krijgen over eerlijke handel en de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s. Nadien gaat de leerkracht verder aan de slag met deze 
thema’s in de klas.  
 


