
Overzicht gesubsidieerde lokale en bovenlokale activiteiten rond 
wereldburgerschap   
 

1. Subsidie van 7000 euro aan gemeente de Pinte voor ‘Dag van het Park’ en de 
Wereldweek. 

 
De gemeente De Pinte sensibiliseert tijdens de Dag van het Park haar inwoners rond de nieuwe duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Jong en oud maken kennis met de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen door deel te nemen aan activiteiten in het park. Tijdens de Wereldweek is er 
een volledig traject voor de basisscholen van de Pinte en Zevergem. Het jaarthema van 11.11.11 krijgt daar 
ook een plaats. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) De Pinte en de 
Basisscholen van de Pinte en Zevergem leiden dit traject in goede banen.  

 
2. Subsidie van 7000 euro aan VZW De Verstelling uit Eeklo voor een bewustmakingstraject 

rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
 
Vzw de Verstelling ontwikkelt een bewustmakingstraject voor jongeren en volwassenen. Zij maken via 
verschillende activiteiten kennis met thema’s als duurzaamheid, ecologie, vrede en recht, 
vluchtelingproblematiek … Deze thema’s krijgen een mondiaal perspectief. Het traject is een samenwerking 
tussen verschillende partners uit Eeklo en het Meetjesland, waaronder Wijkcentrum de Kring en 
Voedselteams Eeklo.  

 
3. Subsidie van 5000 euro aan VZW Vrede uit Gent voor activiteiten rond duurzame vrede. 

 
Ook Gent besteedt aandacht aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In een project van VZW Vrede 
ligt de focus op doelstelling 16, namelijk ‘vrede en veiligheid’. Hierbij richt de vzw zich zowel naar jongeren 
als naar het brede publiek. De tentoonstelling ‘Give peace a chance. Pacifisme in België’ is dan ook een 
versmelting van educatieve workshops, een filmvoorstelling, een artistiek project…  .Ook Volkshogeschool 
Gent-Eeklo vzw en LUCA School of Arts zijn partner in dit verhaal.  
 

 

4. Subsidie van 1500 euro aan Chiro Gontrode voor de organisatie van OZON, een mundo-
ecologisch festival. 

 
Chiro Gontrode organiseert met de provinciale middelen een mundo-ecologisch festival om aan de 
buurtbewoners te tonen dat een ‘zero-waste’ aanpak kan! OZON is dan ook 2 dagen leuk, interactief en 
leerrijk samen zijn met jong en oud. De Chiro kaart ook wereldproblemen aan, zoals bijv. de zichtbaarheid 
van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Hierbij schuiven ze haalbare oplossingen en 
alternatieven naar voor binnen een mondiaal perspectief. Dit gebeurt samen met de partners BOS+ vzw en 
Femma Gontronde 
 

 
5. Subsidie van 5000 euro aan de gemeente Kruibeke voor  ‘Het reisbureau’. 

 
'Het reisbureau' van de gemeente Kruibeke organiseert een brede waaier van activiteiten die in het teken 
staan van wereldburgerschap. Hiervoor wordt samengewerkt met het OCMW Kruibeke en de 
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) Kruibeke. 
De gemeente kiest voor de titel 'het reisbureau' omwille van de positieve bijklank van de term. Vanaf 
augustus maak je iedere maand kennis met een ander project, een andere reis. Ieder project legt de link 
naar de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Het aanbod richt zich tot jong en oud.  



 
 

6. Subsidie van 6628 euro aan interlokale Vereniging Lokaal Mondiaal Beleid in de 
LoWaZoNe voor activiteiten in het kader van het partnerschap in Senegal (KeMoPoDi). 

 
De LoWaZoNe heeft al 10 jaar een partnerschap met KeMoPoDi uit Senegal. Ze willen dit partnerschap nu 
toegankelijk vertalen naar de inwoners van Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele. Zo 
sensibiliseert de LoWaZoNe rond mondiale thema’s zoals duurzaamheid, migratie en vluchtelingen. Er zijn 
ook een aantal activiteiten die focussen op LEF: lokaal, ecologisch en fair. Er is ook  een nauwe 
samenwerking met de scholen. In 2018 komt een Senegalese delegatie van directeurs en leerkrachten op 
bezoek. Rond dit bezoek werkt men een scholenproject uit samen met de educatieve ngo Djapo vzw. De 
basisschool de Bron uit Lovendegem en Natuurpunt Meetjesland zijn betrokken partners binnen dit 
verhaal.  

 
7. Subsidie van 3500 euro aan de gemeente Waasmunster voor het organiseren van een 

Fair Food Beurs in een mondiale context. 
 

De gemeente Waasmunster wil als Fair Trade Gemeente ook het brede publiek inspireren rond eerlijke 
handel en gezonde voeding. Zo brengen ze de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ‘geen honger’ en 
‘duurzame consumptie- en productiepatronen’ tot bij de inwoners van Waasmunster. De Fair Food Beurs is 
een toegankelijke beurs, voor een groot publiek. De gemeente Waasmunster wil zo bewustwording 
stimuleren rond duurzame voeding en producten: lokaal, gezond, veggie en korte keten. Ook is er aandacht 
voor producten die niet lokaal verkrijgbaar zijn, maar wel eerlijk geproduceerd zijn (fair trade). De 
gemeente kan rekenen op de samenwerking met de Oxfam Wereldwinkel en Fairtrade werkgroep van 
Waasmunster.  
 


