
Vergadering raadscommissie Kansenbeleid en woonbeleid
NOTULEN

Plaats Provincieraadzaal Datum 27/03/2018
Voorzit(s)ter Ann De Martelaer Aanvangsuur 11:10 uur

Aanwezig

Annita Vandebroeck, Chris Kindekens, Hilde Van Overstraeten, Vera Meulemans, Geert 
Schellens, Elke Wouters, Martine Janssens, Johnny De Brabanter, Mireille Buyse, Ann De 
Martelaer, Sarah Sneyers, Sonia Van Laere, Martine Lemonnier, Hilde Kaspers, Sonia Van 
Laere, Diederik Dunon, Jan Laeremans, raadsleden;
Tie Roefs, gedeputeerde;
Lieve Geens, Steven Andries, Indra Vansteenbeeck, provinciale administratie;
Augustin Ntambwe en Lieven Dhaese (Artsen Zonder Vakantie), Caroline Huyghe (Rikolto);

Verontschuldigd
Mia Van der Elst, Marc Wijnants, Geertrui Van Rompuy-Windels, Fatima Lamarti, raadsleden;
Monique Swinnen, Tom Dehaene, Marc Florquin, gedeputeerden;
Jos De Boeck, provinciale administratie;

Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 20 februari 2018 wordt goedgekeurd.

2 a) Evaluatie van de beleidsdoelstellingen Noord-Zuid 2017

Tie Roefs leidt de bijeenkomst kort in en stelt de twee projectcoördinatoren Augustin Ntambwe 
(project “Jenga Maarifa”) en Caroline Huyghe (project “Gezocht: Voedsel voor de toekomst”) 
voor.

Lieve Geens, diensthoofd kansenbeleid, licht de beleidsdoelstellingen toe. Deze presentatie 
wordt aan het verslag toegevoegd.

Steven Andries, bestuurssecretaris Noord-Zuidwerking, licht aan de hand van een PowerPoint 
het proces toe dat tot de 2 grote provinciale Noord-Zuidprojecten heeft geleid. De presentatie 
wordt ook toegevoegd aan het verslag. 



b) Toelichting van het project “Jenga Maarifa” (kiswahili voor Bouwen aan Kennis)

Het project “Jenga Maarifa” wordt uitgebreid toegelicht door Augustin Ntambwe, arts van 
opleiding, afkomstig van RDC, wonende in België en projectcoördinator van Jenga Maarifa. Het 
betreft een project rond health technology management met een projectluik in Bukavu, RDC en 
een projectluik in België. Deze presentatie is terug te vinden als bijlage bij het verslag.

Mireille Buyse:
Wat is de looptijd van dit project en hoeveel geld heeft de provincie hieraan besteed?

Steven Andries:
Het is een driejarig project dat eindigt in augustus 2018. De provincie heeft over die jaren in totaal 
600.000 euro geïnvesteerd. Door de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie en ook de 
cofinanciering van de ondertussen vele andere (inter)nationale organisaties (o.a. Unicef, Artsen 
zonder grenzen,…) is het totaal geïnvesteerde bedrag veel hoger dan wat de provincie hierin 
heeft bijgedragen.

Tie Roefs:
Het is een nieuw project met een totaal nieuwe aanpak. Van in het begin was er de hoop dat 
andere partners zich zouden aansluiten. De minister moet nog ‘warm gemaakt’ worden voor ons 
initiatief, alle hulp om dat te realiseren is welkom!

Steven Andries:
De Wereldgezondheidsorganisatie erkent het probleem. Zij hebben aangegeven dat ze interesse 
hebben om het luik onderhoud en herstel van medische apparatuur in de toekomst verder op te 
nemen. 

c) Toelichting van het project “Gezocht: Voedsel voor de toekomst”

Het project “Gezocht: Voedsel voor de toekomst” is een uniek project waarbij 5 partners samen 
met jongeren op zoek gaan naar producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame 
manier te voeden. Caroline Huyghe, medewerker Rikolto en tevens projectcoördinator van dit 
project, stelt het project voor aan de hand van een PowerPoint presentatie die tevens terug te 
vinden is als bijlage.

Op 20 september 2018 vindt de slotconferentie plaats in het provinciehuis in Leuven, iedereen is 
bij deze uitgenodigd. 

Mireille Buyse:
Ik ben nieuwsgierig naar de producten die de jongeren van de Chiro graag in de rekken willen?

Caroline Huyghen:
Omdat deze producten momenteel nog in de onderzoeksfase zitten, kunnen we helaas weinig 
details prijsgeven maar in de presentatie wordt al een tipje van de sluier gelicht, nl. een alternatief 
voor Nutella en een gezondere versie van pizza.

Advies: geen advies vereist



3 Rondvraag

Datum volgende vergadering 22 mei 2018 – 14:30 uur
Einduur van de vergadering 12:15 uur

De secretaris, De voorzitter,

Indra Vansteenbeeck Ann De Martelaer


