Leven Internationale samenwerking

Drie ambtenaren naar Suriname
om projecten stedenband te starten
Van zaterdag 21 november tot zondag 29 november reist de eerste ambtelijke delegatie binnen het
stedenbandverhaal van Koksijde naar Galibi. Deze plaats ligt in Suriname, het Zuid-Amerikaans land tussen
Frans en Brits Guyana. Als oud-kolonie van Nederland is Suriname Nederlandstalig.

Een stedenband is een ambtelijke
samenwerking tussen twee besturen
en z’n diensten van Noord en
Zuid, waarbij kennisuitwisseling en
-ondersteuning de belangrijkste
thema’s zijn. Hieruit kunnen
soms kleine projecten ontstaan,
bevoorbeeld stage, doe-koffers,

opmaak toeristische gidsen, opleiding
jeugdanimators, scholenuitwisseling
enz.
De stedenband wordt gedragen
door de ambtelijke gemeentelijke
werking en de gemeentelijke
diensten. Samenwerken van bestuur
tot bestuur, collega tot collega.

Het geheel wordt betoelaagd
uit het Vlaamse Convenant
Ontwikkelingssamenwerking. Dat is
een drie jaar durende overeenkomst
van de betrokken gemeente,
in ons geval Koksijde, met de
Vlaamse overheid op het vlak van
ontwikkelingssamenwerking.
Ir. Siska Stockelynck (afdelingshoofd
technische diensten), Mieke
Ghesquière (diensthoofd Toerisme),
Fien Leerman (diensthoofd
Internationale Samenwerking en
stedenbandcoördinator) en professor
Chris Lacor (VUB) ondernemen
samen de reis.
Ze zullen de samenwerking opstarten
op volgende domeinen: toerisme,
duurzame energie en technische
diensten. Zelf zullen ze onderzoek
uitvoeren op het vlak van milieu,
jeugd, scholensamenwerking, visserij.
Ook worden de doelstellingen en
de tijdslijn voor de komende jaren
overlegd.
Meer info: dienst Internationale Samenwerking,
diensthoofd Fien Leerman, Leopold II-laan 2 in
Oostduinkerke, T 058 51 08 92,
E fien.leerman@koksijde.be, www.dis.koksijde.be.

Steun de 11.11.11-actie
In de maand november vindt traditioneel de 11.11.11-actie plaats. 11.11.11 is niet één van de vele
ontwikkelingsorganisaties in dit land, maar de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. De
gemeentelijke dienst Internationale Samenwerking lanceert hierbij een oproep tot vrijwilligers om in
Koksijde een 11.11.11-comité op te richten.
11.11.11 stimuleert overleg, bevordert de
kwaliteitsverbetering en steunt financieel waardevolle
initiatieven. Ruim de helft van het geld gaat
naar programma’s van lidorganisaties en andere
samenwerkingsverbanden. Een onafhankelijke
screeningscommissie beoordeelt de kwaliteit van de
acties.
De koepel werkt ook aan de krachtenbundeling van de
niet gouvernementele organisaties om het beleid positief
te beïnvloeden, niet alleen in eigen land, maar ook met
gelijke organisaties bij de EU, de Wereldbank en de
Wereldhandelsorganisatie. Korto, 11.11.11 doet er alles
op opdat de fondsen op de juiste plaatsen terechtkomen.
Een lokaal 11.11.11-comité bestaat uit actieve
vrijwilligers die acties op het getouw zetten: deuraan-deur-acties, quiz met Noord-Zuidthematiek,
solidariteitsmaaltijd, gespreksavond en debatten enz.
Wie 11.11.11. wilt steunen kan storten op
rek. nr. 375-1030155-94 van 11.11.11-Koksijde.
Wie belangstelling heeft voor een nieuw 11.11.11-comité
in Koksijde, kan contact nemen met:
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- dienst Internationale Samenwerking, Fien Leerman,
Leopold II-laan 2 in Oostduinkerke, T 058 51 08 92, E
fien.leerman@koksijde.be
- comité in Veurne: Freddy en Lieve Dolfen-Vandoorne,
Vaartstraat 3 in Veurne
- comité in De Panne: Franky Dolfen-Masscheleyn,
Veldstraat 43 in Adinkerke
Meer info: www.11.be

