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Aanwezig: Frans Wolfvelde, Annicq Verschuere, Vera Sabbe, Ruth Verbrugge, Jos Naessens, 
Dirk Vercoutere,  
 
Welkom door de voorzitter 
 
Opmerkingen op vorig verslag 
Geen 
 
Projecten voor de tentoonstelling op 21 september 2014 
Volgende personen/projecten engageerden zich voor de tentoonstelling: 

 Project in Congo via Lieven Dewandel 

 Geitjesproject in Burundi (2003) van Trees Cooman via Paul Decoster 

 Inleefreis schooltje Guatemala (2004) van Bart Verhelle 

 Kortlopende stage Peru (2011) van Harm Dekeyser 

 Project Malawi (2009-2010-2013) van Aline Verbeke 

 Project Shreyas India (2006-2007-2008-2010-2013) via Marc Vanelstraele 

 Verlaten baby’s in Oekraïne (2005) van Guddrun Byttebier 

 Weeskinderen in Guinee (2006-2008-2011-2013) van An Vercoutere 

 Project Peru (2013) van Hanne Delfosse 

 Project Madagascar (2010) van Jacques Vanderbauwhede 

 Kinderen voor kinderen (2011) van Jacques Vanderbauwhede 
 
Nog te bevestigen:  

 Aankoop maniokmolen voor dorp in Congo (2002) van Sophie Dreze. 

 Bart Verhelle met de inleefreis naar een schooltje in Guatemala (2004) zou materiaal 
bezorgen maar kan zelf niet aanwezig zijn. 

 
De heer Michiel Demets (2006) met het project ‘restauratie weeshuis Oeganda’ die 1500,00 
euro ontvangen zou hebben, beweert geen steun ontvangen te hebben. 
Ook mevrouw ??????? beweert geen steun ontvangen te hebben voor haar project. 
Dit wordt later verder onderzocht. 
 
De heer Say Oudar met het project ‘bouw van scholen in Cambodja’ (2002) heeft zich  
verontschuldigd. Ook mevrouw Magda Degraeve (2009) met een project in Congo zal niet 
aanwezig zijn. Zij zou het GRIS enkele jaren terug documentatie bezorgd hebben. Frans 
Wolfvelde kijkt dit na. 
 
Volgende noodprojecten zullen tentoongesteld worden: 

 Artsen zonder grenzen: Haïti, Philippijnen, huidige Ebola crisis 

 Artsen zonder vakantie 

 11.11.11 
Jos Naessens zorgt voor de documentatie van 11.11.11. Ruth Verbrugge zorgt voor de 
documentatie van AZG en AZV. 
 
 



Organisatie tentoonstelling op 21 september 2014 
Wij maken zelf een hoofding per project omwille van de eenduidigheid. De deelnemers zelf 
vullen de rest van het bord op. 
 
De borden worden door de deelnemers klaargezet op vrijdag 19/9 vanaf 15.00 uur in 
Spikkerelle. 
Iedereen probeert aanwezig te zijn. 
 
In een brief worden deelnemers hierover verwittigd. 
 
 
Noodhulp 
De vergadering beslist om een noodhulp ter waarde 1250,00 euro te storten aan AZG voor de 
Ebola-crisis in Afrika. Dirk Vercoutere doet het nodige. 
 
 
Volgende acties werden afgesproken 

 

Nr. Omschrijving Verantwoordelijke 

1 Brief opstellen voor de deelnemers i.v.m. de praktische zaken 
voor het opmaken van de panelen voor de tentoonstelling. 

Frans Wolfvelde 

2 Nagaan waar de documentatie is van Magda Degraeve Frans Wolfvelde – 
Lieven Dewandel 

3 Documentatie van AZG en AZV Ruth Verbrugge 

4 Documentatie 11.11.11 + filmpje doorsturen naar Vera Sabbe  Jos Naessens 

5 Presentatie maken van de projecten voor de tentoonstelling Vera Sabbe 

6 Iedereen die foto’s heeft van projecten, deze doorsturen naar 
Vera Sabbe 

Iedereen 

7 Nagaan ‘geen subsidie ontvangen’ Frans Wolfvelde 

8 Zaal Spikkerelle reserveren + sleutel  Annicq Verschuere 

9 Volgende materialen voorzien in Spikkerelle: 

 13 panelen nodig waarvan 10 met wielen. 

 Computer en beamer voorzien in Spikkerelle 

 Polyvalente zaal 

 Enkele kleine tafeltjes voor boekjes AZG, 11.11.11 

Annicq Verschuere 

10 Medewerkers Spikkerelle verwittigen dat de deelnemers hun 
materiaal zullen binnenbrengen in de week van 15 september. 

Annicq Verschuere 

11 Tentoonstelling voorbereiden op vrijdag 19/9 vanaf 15.00 uur in 
Spikkerelle. 

Iedereen 

12 Opmaken hoofding per project Frans Wolfvelde 

13 Noodhulp storten aan AZG - ebola Dirk Vercoutere 


