
Overzicht gesubsidieerde lokale en bovenlokale activiteiten rond 
wereldburgerschap 2018 (2e ronde) 
 
Een subsidie van 5000 euro aan de gemeente Berlare voor hun Fair Food Feest en Wereldcafé. 
Het Fair Food Feest en Wereldcafé brengt ‘de wereld' naar Berlare. Tijdens het Fair Food Feest maken de 
inwoners van Berlare en omliggende gemeenten kennis met verschillende culturen en lokaal, duurzaam 
voedsel. Bezoekers proeven van muziek, leerrijke workshops, informatiestanden en ‘eerlijk’ voedsel van bij 
ons en uit het Zuiden. De gemeente viert ook de 10e verjaardag van het waterschap met de gemeente Rio 
Verde in Ecuador. Om deze samenwerking rond water in de kijker te zetten, organiseert men onder meer 
een waterwandeling en zijn er waterdagen op de lagere school …  
Partners: Gemeente Berlare Dienst Vrije Tijd – GROS Berlare en Dienst Citymarketing Berlare 
 
Een subsidie van 5000 euro aan de Stad Eeklo voor een scholenproject rond de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 
In Eeklo loopt een scholentraject rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's. De klemtoon ligt 
op thema’s zoals fairtrade , duurzaamheid, armoede, klimaat, consumptie, racisme en integratie. Het traject 
wil kinderen en jongeren begeleiden naar en informeren over een duurzame, respectvolle en multiculturele 
wereld. Zij worden gestimuleerd om verantwoorde en innovatieve initiatieven te nemen, nu en later in hun 
volwassen leven. De leerkrachten worden dan weer aangemoedigd om de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen en mondiaal burgerschap in hun lessen te integreren.  
Partners: Basisschool Sint-Jozef /Sint-Janneke en college OLV Ten Doorn. 
 
Een subsidie van 3000 euro aan VZW Ecorisa in Gent voor het jongerenproject Filmburger. 
Het project Filmburger laat tieners via kortfilms uit diverse landen reflecteren over noord-zuid thema’s en 
wereldburgerschap. Zo probeert men jongeren (tussen 11 en 15 jaar) van verschillende 
cultuurgemeenschappen te bereiken. De tieners krijgen een actieve rol. Zij mogen zelf een winnende film 
naar voor schuiven voor 2 grotere festivals in Gent: Via de samenwerking met leerkrachten en de uitwerking 
van een lespakket wordt gestreefd naar duurzaamheid en continuïteit van het project.  
FilemKING en het Festival van de Gelijkheid.  
Partners: IN-Gent vzw – vzw Filemon 
 
Een subsidie van 2000 euro aan Koleuren Gazette in Geraardsbergen voor diverse activiteiten in 
samenwerking met vrouwen, jongeren en andere medeburgers met een migratie achtergrond.  
In superdivers Geraardsbergen is er nood aan een veilige ontmoetingsruimte voor vrouwen met een migratie 
achtergrond. Er is speciale aandacht om vrouwen in armoede en isolement te bereiken. Naast 
vrijetijdsactiviteiten, is er ook aandacht voor emancipatie, vrouwenrechten, islamitisch feminisme, solidariteit 
en wereldburgerschap in lezingen en vormingen. De vrouwen nemen zelf de touwtjes in handen en bepalen 
mee het activiteitenprogramma. Hierbij worden ze ondersteund door de multiculturele vrijwilligers van 
Koleuren Gazette. Enkel de activiteiten met een link naar internationale solidariteit worden ondersteund. Zo 
leveren ze samen een constructieve bijdrage aan de uitdagingen binnen de maatschappij en de stad 
Geraardsbergen. 
Partners: VOEM vzw – Fedactio vzw 
 
 
Een subsidie van 5000 euro aan vzw Anamma uit Sint-Amandsberg voor een aanbod van activiteiten 
rond wereldburgerschap op het Copacobana festival 
Bezoekers van het Copacobana Festival maken op een laagdrempelige manier kennis met verschillende 
culturele aspecten binnen onze samenleving. Ontmoeting staat centraal.  
Ontmoeting met muziek, dans, beeldende kunsten, … maar evengoed over maatschappelijke problemen in 
binnen- en buitenland. De open en ongedwongen sfeer is een ideale setting om nieuwe ervaringen op te 
doen. De bezoekers komen voor één aspect van het festival, bijvoorbeeld muziek, maar komen automatisch 
in contact met andere aspecten zoals beeldende kunst, of maatschappelijk relevante thema’s. Zo streven de 
festivalorganisatoren naar kruisbestuiving. 
Partners: vzw Onbetaalbaar - vzw PlayField 
 
Een subsidie van 4762 euro aan de GROS van Wetteren voor het organiseren van ‘Kleur in ’t Park’). 
De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking zet in op duurzame intergemeentelijke 
samenwerking. Zo werken zij aan een breder draagvlak bij handelaars, verenigingen en scholen uit de 
buurgemeenten. Door samen het evenement Kleur in ’t Park te organiseren, laten ze de inwoners van 



Wetteren, Laarne, Kalken en omstreken kennis maken met de Noord-Zuidwerking in de regio. De inwoners 
worden op een speelse geïnformeerd over solidariteit met het Zuiden en de rol die wij, hier in het Noorden, 
daarbij kunnen spelen. De culturele diversiteit binnen de gemeenschap wordt op een kritische maar 
opbouwende manier belicht. Zo ontdek je dat iedereen zijn steentje kan bijdragen aan een mondiale 
samenleving.  
Partners: fairtrade trekkersgroep Wetteren en Oxfam Wereldwinkel Wetteren 
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