
 

Aanwezig: Ingeborg De Meulemeester (schepen van ontwikkelingssamenwerking) 

– Luc Vigoureux (Secretaris) – Ingrid Van Kerckhove (Ondervoorzitter en ‘t Vlot) 

– Hilde Verhelst en Hilde van Haute (Vriendinnen van Zambia), Magda Van Ussel 

en Jef Van Vooren (Vrienden van Senegal) - Anjes De Coninck (WW Melsele) - 

Bert Verhulst (Wereldsolidariteit + vervanger CM bestuur), Marie-Louis De Roeck 

en Monique Van Driessche (De kleine rest) -  Rita Holvoet (De Brug) -  Cecile 

Hennissen (Werkgroep Broederlijk Delen & Welzijnszorg) – Lief Maes (Dhanwar 

India) – Dorothy Bosman (Comité “Beveren- Roemenië- Succeava)  – Herman 

Stroobandt (Klim-op Brazilië) -  Paul Van Wouwe (’t Vlot fv), Lieve Heylen, 

Annie Suy, Julie Van Eetvelde, Ann Masquilin (OWW Beveren) - Karlien Van 

Laer (Dewesoki) 

Verontschuldigd: Paul Joris (Vrienden voor Papoea),  Koen Bastiaens (Rode 

Kruis), Eddy Noens (CM) en Alinda Beck 

1 Goedkeuring verslag van vorige vergadering. 

 

Verslag van de vergadering van 22 mei 2019 wordt snel overlopen en opgemerkt 

wordt dat:  

- er is nog geen kandidatuur voor het voorzitterschap van de GROS op het 

secretariaat binnengekomen. 

- het invullen van de vragenlijst/ enquête voor de Fair-O-Meter (Fairometer.be)  

vraagt teveel werk. De gemeente heeft beslist niet aan de enquête deel te nemen en 

tijd te besteden aan het opzetten van acties om Fair Trade bekender te maken, zoals 

de actie met chocolade en fruitsap tijdens de Personeelsdag gemeente Beveren en 

verder te gaan met de “ 5 Sterrencampagne”.  

- enkele punten werden hier al kort besproken, maar staan in het verslag bij het 

betreffende agendapunt. 

Daar er geen voorzitter van de GROS is, leidt Schepen Ingeborg De Meulemeester 

de vergadering . 

2. Bespreking aanvragen subsidies lidorganisaties voor 2020. 

Paul, Bart, Ann en Magda hebben samengezeten om deze te bekijken. Voor de 

meeste lidorganisaties is het in orde. Specifieke vragen zullen met  desbetreffende 
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organisatie overlopen worden.  

- Vriendinnen van Zambia moeten bewijzen dat er geen vermenging is van 

projectsubsidies met subsidies lidorganisaties. In de rubriek Fondsenwerving 

mogen geen bedragen opgenomen worden, die die de doorstorting betreffen van het 

geld dat de Vriendinnen van Zambia voor projecten in 2019 (aanvraag in juni 2018) 

ontvangen hebben. (n.d.v.r.: Na de vergadering volgde een overleg van een 

afgevaardigde van de werkgroep Lidorganisaties en een afgevaardigde van de 

Vriendinnen van Zambia. De Vriendinnen van Zambia bewezen dat de vermelde 

bedragen in de rubriek Fondsenwerking voortkomen uit nieuwe acties en geen 

doorstorting betreffen van de bedragen, die zij als projectsubsidie ontvingen. Zij 

legden ook het bewijs van de overschrijving van 7500 euro voor, dat geen 

onderdeel is van de rubriek Fondsenwerving.) 

- Aan de organisaties B-Asiel, Dewesoki, Comité Beveren- Roemenië – Suceava en 

de De Kleine Rest wordt meer medewerking gevraagd aan gezamenlijke GROS-

activiteiten en/of aanwezigheid op de Algemene Vergaderingen.  

- De Vriendinnen van Zambia verduidelijken  dat in het aanvraagformulier 

lidorganisatie het jaartal van de “Meet en Greet” 201 8 moet zijn, in plaats van 

verkeerdelijk 2019. 

- Dewesoki : Evaluatie- en planningsweekend telt als 1 vergadering. Opgemerkt 

wordt dat dit eventueel als “vorming” kan ingegeven worden, zodat er meer 

subsidies kunnen toegekend worden.  

Op de Algemene Vergadering wordt er een warme oproep gedaan om meer deel te 

nemen aan en samen te werken rond gemeenschappelijke activiteiten van de 

GROS. Dit werkt versterkend voor alle organisaties. Voorbije gemeenschappelijke 

activiteiten waren onder meer de zwemmarathon, tentoonstelling bibliotheek en 

“Vriend en Vijand Rudi Vranckx”.  

 

3. Bespreking aanvragen subsidies voor projecten 2020 
Algemeen: Er wordt een limiet ingesteld op 3 projecten per vereniging.  

Opgemerkt wordt dat als iedere lidorganisatie 3 projecten indient, er onvoldoende 

budget zal zijn om aan alle subsidieaanvragen tegemoet te kunnen komen en een 

bedrag van 2500 euro toe te kennen.  

Schepen De Meulemeester deelt mee dat ze alleszins het budget voor 

ontwikkelingssamenwerking blijft verdedigen in het college. Dit komt neer op 

0,7% van de begroting. In de begroting 2020 is er voor 

ontwikkelingssamenwerking een bedrag ingeschreven van 138.036  euro. Dit gaat 

naar ondersteuning lidorganisaties, ondersteuning  projecten, noodhulp, 11.11.11, 

toelage educatieve projecten en trajecten van niet- GROS-leden en werking GROS. 



Dit maakt dat de Vriendinnen van Zambia die 6 projecten indienden, zelf aan 

GROS dienen door te geven welke 3 projecten prioritair zijn om in 2020 gesteund 

te worden.  

Vrienden van Senegal dienden 4 projecten in. Bij project 11, 12 en 13 zijn echter 

vragen. Sommige zaken lijken onrealistisch (bv schoolgebouw 3 verdiepingen?) en 

andere zaken zijn identiek aan de aanvragen van 2018. Meer duidelijkheid is 

gewenst.Er wordt daarom met de Vrienden van Senegal een aparte vergadering 

belegd, zodat zij dit kunnen toelichten alvorens er een definitieve beslissing valt.  

Moni Gurung van de organisatie “Supporting Helpless Developmelt Organisation 

Kathmandu’ vraagt opnieuw steun. Zij kreeg 2 jaar terug al 2500 euro en vorig jaar 

slechts 500 euro gezien het dossier onduidelijk was. Ook nu zijn er enkele 

vraagtekens. Er wordt afgesproken om aan mevr. Gurung bewijzen te vragen van 

de voorbije uitgaven, meer bepaald over het inschrijvingsgeld van de leerlingen.  

Indien de bewijsstukken worden voorgelegd, dan zal 2500 euro projectsteun 

worden toegekend. Cecile en Ingrid volgen dit op. 

Indien er geen bijkomende bewijzen kunnen gegeven wordt de projectsteun op 

1250 euro gebracht. 

 

4. Bedanking Anouck Ryckaert 
 

Voor het cadeau van Anouck is er afgesproken dat iedere organisatie 20 euro stort. 

Vriendinnen van Zambia, Klim-Op Brazilië worden gevraagd na te kijken of het 

bedrag al gestort is. Indien niet wordt gevraagd, de overschrijving te doen. 

Daarna zal het dagelijks bestuur met Anouck een afspraak maken om te gaan eten. 

Het is de bedoeling om iedereen van de algemene vergadering uit te nodigen. 

Iedere deelnemer deelt in de uitgaven van het etentje. 

5. Beveren Fairtradegemeente: Fairtradebarometer en het 5 sterren programma / 

Week van de Fairtrade 

 

De Fair o meter is een nieuwe waardemeter, die de organisatie FairTradeGemeente 

invoert. https://www.fairometer.be/  

De Gemeente Beveren besliste niet deel te nemen aan de omvangrijke enquête om 

een plaats op de Fair- o-meter te bekomen. Op de fair-o-meter kan men aflezen hoe 

Vlaamse gemeenten en steden werk maken van eerlijke handel voor boeren hier én 

in het Zuiden. 

Beveren besliste verder de ingeslagen weg te volgen en te trachten de “vijf 

fairtradesterren” te bekomen.  Beveren heeft al twee sterren nl. een ster voor  

fairtradestraat en een ster voor de ambassadeurs.   

https://www.fairometer.be/


De derde ster is om te werken met fairtradefans.  Luc heeft gezien dat in de 

gemeente Pijnacker-Nootdorp  in Nederland mensen opgeroepen worden om een 

selfie met een fairtradeproduct te nemen en dit te delen op social media. Dit klinkt 

leuk, maar moet nog verder worden uitgewerkt. Misschien een selfiewand op het 

standje Levensloop?  

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/78480/maak-een-selfie-met-een-

fairtrade-product?redir 

(n.v.d.r. Tijdens de Week van de Fairtrade was er in België zelfs een wedstrijd met 

Selfie en een fairtradeproduct. 

https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/user_upload/PDF_s/Week_van

_de_Fair_Trade_2019_-_Wedstrijdregelement.pdf) 

Tijdens de week van de Fair Trade krijgen alle mensen die in de Wereldwinkel op 

12 oktober een lege chocoladewikkel binnenbrengen, gratis een reep fair trade 

chocolade t. Er wordt op de vergadering de idee gelanceerd om deze actie ook te 

laten plaats hebben op de Levensloop om mensen naar de Wereldwinkel-GROS 

stand te lokken. 

 

6. Beverse Feesten: evaluatie Djembé Kabiye op vrijdagavond 23 augustus  
 

De GROS-dag aan de Wereldwinkel tijdens de Beverse feesten was een succes. De 

Djembé act lokte heel wat kijklustigen. Er zijn leuke foto’s genomen. Die worden 

doorgestuurd naar de gemeente voor opname in Onze Gemeente. Hier kan dan wel 

duidelijk bijstaan, dat dit een actie was van de GROS. 

 

To do punten voor volgend jaar: 

- zorgen dat het publiek ook weet dat de animatie door de GROS gesteund wordt 

- dat de verschillende lidorganisatie een stand aan de wereldwinkel innemen. 

Hiervoor dienen de lidorganisatie vlugger info te krijgen, zodat meerdere 

verenigingen actief kunnen deelnemen.  

- vooraf van gedachten wisselen over het internationale karakter van het optreden 

Voor dit laatste is er vanuit cultuur ook interesse om hierop in te spelen.  

 

7. 11.11.11: opbrengst campagne 2019, campagne en  activiteiten 2019, 

promotie met broodzakken. 
 

11.11.11 stuurde een bedankingsbrief.  De opbrengst van vorig jaar was in totaal 

5.459.121 euro. De Beverse inwoners stortten in 2018 27.047 euro en de gemeente 

Beveren schonk in 2019 daarenboven nog  22.000 euro aan 11.11.11. Schepen De 

Meulemeester geeft mee dat zijzelf voorstander is om dit laatste bedrag voor te 

behouden voor Beverse verenigingen en projecten. De meningen lopen hierover 

uiteen. 

 

https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/78480/maak-een-selfie-met-een-fairtrade-product?redir
https://www.telstar-online.nl/nieuws/actueel/78480/maak-een-selfie-met-een-fairtrade-product?redir
https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/user_upload/PDF_s/Week_van_de_Fair_Trade_2019_-_Wedstrijdregelement.pdf
https://www.fairtradebelgium.be/fileadmin/fairtrade/user_upload/PDF_s/Week_van_de_Fair_Trade_2019_-_Wedstrijdregelement.pdf


8. Evaluatie bezoek van  2 leerkrachten uit Mongolië van 30/5 tot 15/6.  

Iedereen is zeer positief over het bezoek van de twee leerkrachten. Ingrid overloopt 

het programma en heeft zelf een verslagje geschreven.  Zie bijlage. 

Het Rode Kruis heeft nog een bedanking geschreven voor deze mooie en leerrijke 

samenwerking. 

9. CULTURELE DAGEN MONGOLIË-BEVEREN / 12-31 MAART 2020 : 

stand van zake 
 

De werkgroep is al zeer actief bezig geweest. Het hele project zal noemen ‘Beveren 

omarmt Mongolië’. De tentoonstelling heeft een andere naam “ van steppe? 

Stroom??’ Op 14 maart 2020 zal er en groot evenement zijn in CC Ter Vesten met 

dansers en zangers uit Mongolië.  De opening zal zijn op 13 maart. Iedereen 

ontvangt nog een uitnodiging. Van 5 tot 19 september zit Paul in Mongolië. Hij 

gaat daar onder meer op zoek naar kunstwerken voor de tentoonstelling en 

samenwerking met galeriehouders.  

 

Op 12 november zal om 20 uur de film The Eagle Huntresss getoond worden in CC 

Ter Vesten. Dit in samenwerking met de Mongoolse gemeenschap in Antwerpen. 

Normaal zit n.a.v. 11.11.11 een film in de eigen programmatie van CC Ter Vesten. 

Maar door een foutje in de programmatie van Cc Ter Vesten is dit in 2019 niet het 

geval. 

De Mongoolse film, die door het ’t Vlot in nauwe samenwerking met de GROS 

geprogrammeerd wordt, vangt dit euvel op.  Op de filmavond worden  alle 

lidorganisaties en de medewerkers van 11.11.11 uitgenodigd. Iedereen is welkom 

De toegang tot de film is gratis. 

Op de filmavond wordt het project GROSART Beveren omarmt Mongolië dat in 

maart 2020 loopt, kort aangekondigd.  

Iedereen die de film bijwoont, krijgt 2 gratis drankbonnetjes. Wereldwinkel 

Beveren pleit voor een receptie met fairtradeproducten. Dit kan! Maar dan moet er 

zekerheid dat er voldoende volk op de receptie helpt en daarenboven dient er een 

polyzaal vrij zijn. (n.v.d.r. Er blijkt geen polyzaal of mediazaal vrij te zijn op 12  

november na de film, zodat drankbonnetjes worden aangeboden. 

 

10. Evaluatie 14 juni 2019: Personeelsdag gemeente Beveren 

Het personeel vond het een leuk evenement en het initiatief is voor herhaling 

vatbaar. 

11. Deelname Levensloop door GROS 
 

GROS –Oxfamgroep zal een team hebben op de Levensloop op 19 en 20 oktober 

en de OX-van is op de afspraak.  Alle lidorganisaties worden opgeroepen om mee 

te lopen. Hiervoor zal een doodle rondgestuurd worden zodat men 24 uur kan 

rondlopen. Op de website van Levensloop kan je nu al inschrijven voor de groep en 



een bijdrage leveren.  

Op zaterdag van 15 tot 23 uur en op zondag van 11 tot 15 uur zal er verkoop zijn 

van oxfamproducten.  Extra randanimatie met “GROS-geldsteun wordt 

goedgekeurd. Ann Masquelin zal in september enkele mensen samenbrengen om 

hierover na te denken. Eén idee is om de actie van de fairtrade week ook op de 

Levensloop te doen nl. wie een lege chocoladewikkel meebrengt, krijgt gratis een 

fair trade chocoladereep. 

(n.v.d.r. Een GROS quiz (met prijs een reep chocolade) werd opgesteld door de 

Wereldwinkels in samenwerking met de lidorganisaties. Kinderen konden kleuren.  

Een schminkster was aanwezig en een djembé groep zorgde voor een gezellige 

sfeer.) 

  

12. Oproep tot kandidaten voor voorzitter, ondervoorzitter en dagelijks 

bestuur. Allen zijn ontslagnemend. 

 
Enkele mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het dagelijks bestuur:  Koen 

Bastiaens (via mail), Ingrid van Kerckhove en Herman Stroobants.  Deze personen 

worden op de algemene vergadering aanvaard als lid van het dagelijks bestuur. 

Hilde Van Haute maakt op de vergadering duidelijk dat ze zich wil zich engageren 

als voorzitster. Ze wil wel een proefperiode om te bekijken of dit haalbaar is naar 

tijdsinvestering. De kandidatuur van Hilde Van Haute als voorzitter van de GROS 

wordt met handgeklap aanvaard. 

 

13. Varia, goed nieuwronde 

- De Vriendinnen van Zambia ontvangen op 29/08 Pamodzi, de Zambian 

Association in Belgium en enkele andere Vlaamse verenigingen die werken in 

Zambia.   

- Vrienden van Senegal: Pannenkoekenslag op 29 september in de Boerenpoort in 

Melsele en op 7 maart : quiz in Kallo 

- Wereldwinkel Melsele doet op 31/08 mee met de Jaarmarkt en Meilse Koerst. 

Iedereen welkom vanaf 14.30 u. Het standje is terug aan de winkel zelf. Volgend 

jaar overweegt Wereldwinkel Melsele de Oxvan te huren zodat ze op het pleintje 

nabij de kerk kunnen staan.  

- 11.11.11 Kieldrecht: 9 november etentje  

- De Kleine Rest: er is veel werk en weinig ruimte om naast de vergaderingen deel 

te nemen aan GROS activiteiten. Vroeger werden alleen missionarissen gesteund, 

nu gaat de opbrengst meer en meer naar Beverse organisaties. Wie kleren heeft, 

mag die steeds binnenbrengen in de winkel in de Kloosterstraat. 

- B-asiel start terug met de huiswerkbegeleiding. 

- KVLV – Fanny van de Vijver vraagt of ze een subsidie kunnen ontvangen voor 

het uitwisselingsproject “Vrouwen van de wereld”. Er komen 28 personen voor 2 

weken naar België. Thema is gender en emancipatie. Twee Oegandese vrouwen 



zullen enkele dagen in Melsele bij gastgezinnen verblijven. Zij zullen in gesprek 

gaan met de KVLV leden en ook enkele land- een tuinbouwbedrijven bezoeken, 

workshop imkerij, …  KVLV Melsele zal zelf instaan voor de kosten in Melsele.  

KVLV Nationaal vraagt of de GROS kan bijdragen in de algemene verblijfkosten.  

Op de algemene vergadering wordt meegedeeld dat met het gepaste 

aanvraagformulier “Toelage educatieve projecten en trajecten voor niet GROS-

leden” een aanvraag dient te gebeuren. Het reglement en het aanvraagformulier 

worden op de vergadering aan Cecile afgegeven. De ingevulde formulieren dienen 

op volgende algemene vergadering besproken te worden. 

- Dhanwar Indië organiseert hun ontbijt op 23 en 24 november. 

- Comité Beveren – Roemenië - Suceava: er is gestart met de inrichting van de 

sanitair van de school.  De melkadoptieactie loopt heel goed. Ieder jaar zijn er 800 

inschrijvingen die 10 euro voor een kind sponsoren.  

- Klim-op-Brazilië organiseert een benefietconcert op zaterdag 21 september om 

19.30 uur in de Heilig Kruis Kerk Zwijndrecht. 

- Wereldwinkel Beveren: deelname Levensloop, ontbijt ten voordele van 11.11.11 

op 10 november.  .  De beurs in KA Beveren is dit jaar op 30 november en 1 

december en het weekend erop in Melsele 

- Ontbijt 11.11.11 Verrebroek op 10 november (eerder 11 november meegedeeld). 

- Rode Kruis doet een actie “mapping” in het GTI. Risicogebieden die steeds vaker 

door droogte en overstromingen getroffen worden, worden via satellietbeelden in 

kaart gebracht om bij de gemeenschappen die er wonen, de rampenparaatheid te 

verhogen. 

Suggesties: 

-  Omdat er zoveel activiteiten zijn, wordt de vraag gesteld: “Waar is de kalender 

die Anouck heeft opgesteld?”  Dit wordt opgezocht om in de toekomt te hernemen. 

-  CC Ter Vesten programmeert enkele concerten rond wereldmuziek. De 

Wereldwinkel mag dan vaak een proevertje aanbieden. Wanneer er een optreden is 

van een gezelschap afkomstig van één van de landen waar een lidorganisatie in 

actief is, wordt aan de lidorganisatie gevraagd te bekijken of ze een infostand van 

hun project kan voorzien en een proevertje uit het betrokken land kan aanbieden. Er 

zijn twee optredens gepland waarbij dat van toepassing is: 20 oktober Roemenië en 

21 maart Senegal. 

- Gemeente Beveren neemt deel aan een intergemeentelijke samenwerking van 10 

gemeenten rond cultuur. Hiervoor krijgen ze 100.000 euro van Vlaanderen, de 

gemeenten zelf leggen samen nog eens 100.000 euro bij. Op 13 september is er een 

denkdag: Waar willen we naartoe met vrije tijd en cultuur? Iedereen is welkom.  

Verslaggever Hilde Verelst in samenwerking met Luc Vigoureux 

Volgende vergadering: Polyzaal in CC Ter Vesten op 27 november 

(volgende bladzijden verslag het bezoek van  2 Mongoolse leerkrachten door Ingrid 

Van Kerckhoven) 



 

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking- GROS - werkte aan een 

uitwisselingsproject voor Mongoolse leerkrachten. 

 

Buka en Odgonjargal zijn twee Mongoolse leerkrachten die werken in de School 55 in de 

Ulaanbatar, hoofdstad van Mongolië.  School 55 is een school voor kinderen met een 

beperking.  De idee voor een uitwisseling kwam op initiatief van de Ambassade van 

Mongolië in samenwerking met Paul Van Wouwe, ereconsul van Mongolië voor het Vlaamse 

Gewest. De uitwisselingstage werd voorbereid en uitgewerkt met de steun van de 

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GROS en de dienst Onderwijs van de 

gemeente Beveren. 

Het was eind mei,  bij de start van de ‘Special Olympics’, dat Buka en Odgonjargal naar 

Beveren kwamen.  Zij werden meteen ondergedompeld in de leefwereld van mensen met 

een beperking die het beste van zichzelf gaven tijdens de spelen.  

Op het kasteel Cortewalle werd de officiële start gegeven voor het uitwisselingsprogramma. 

Buka en Otgonjargal bedankten Burgemeester Marc Van de Vijver, Schepen Katrien Claus en 

schepen Ingeborg de Meulemeester voor de leerkansen die zij in Beveren zouden krijgen.  

Altangerel, minister- consular van de Ambassade van Mongolië,  was aanwezig bij de 

plechtigheid. 

In Mongolië is er beperkte expertise omtrent leren voor kinderen met een beperking.  

Traditioneel werden deze kinderen in de besloten ruimte van de familie gehouden. Het 

behoort tot de vernieuwing en modernisering van het land om aan deze kinderen goede 

begeleiding te geven.  Buka en Odgonjargal zijn pioniers in die vernieuwingsstrategie en 

hebben de bedoeling om de expertise die zij in Beveren  opdoen zo ruim mogelijk toe te 

passen in eigen land.  

In de uitwisselingsstage werden er contacten gelegd met onderwijsinstellingen van 

verschillende niveaus, kleuterscholen, lagere scholen,  secundaie scholen  en contacten met 

sociale begeleidingsinstellingen. Beveren heeft een breed uitgewerkt netwerk van scholen.  

Er zijn scholen die werken vanuit een meer traditionele didactische aanpak.  Er zijn ook 

scholen die werken vanuit een andere visie op leren, nl. met niveaugroepen binnen 

eenzelfde  klas met twee of meer leerkrachten, zodat remediëring en uitdieping van de 

leerstof een belangrijke plaats kunnen krijgen.   Beveren heeft ook een waaier van 

opvangcentra voor jongeren en volwassenen met een beperking.  De expertise in scholen en 

in opvangcentra in Vlaanderen is het resultaat van jarenlang onderzoek en proefprojecten.  

Buka en Otgonjargal maakten kennis met inclusief onderwijs.  Inclusief onderwijs is 

onderwijs waarbij jongeren met een beperking deelnemen aan het reguliere onderwijs.  

Moeilijkheden en mogelijkheden van deze onderwijsbenadering werden besproken  met 

leerkrachten die hun ervaringen inzake inclusief onderwijs deelden met de Mongoolse 

leerkrachten. 



Buka en Otgonjargal kregen de kans om kennis te maken met ‘Baken’ een secundaire school 

in Sint-Niklaas waar een groot aantal kinderen met autismestoringen schoollopen.   Zowel 

didactiek als opvang van deze groep jongeren is heel bijzonder.  De Mongoolse leerkrachten 

waren  geboeid door de manier waarop deze jongeren een opleiding krijgen. Hun vele 

concrete vragen werden beantwoord door de pedagogisch verantwoordelijken van de 

school. Een bezoek aan de klasgroepen was verhelderend. 

Het GTI in Beveren maakte een verbazingwekkende indruk op de Mongoolse leerkrachten.  

Leerkansen die de school aan jongeren aanbiedt zijn ongekend in de Mongoolse 

onderwijswereld. 

Met een bezoek aan het Rode Kruis werd een interessante inkijk gegeven  in de 

mogelijkheden van eerste directe gezondheidszorg, inspirerend voor  de realiteit in 

Mongolië. 

Buka en Otgonjargal kwamen op adem tijdens een zondagse uitstap naar zee.  Voor de twee 

dames werd het een nieuwe ervaring. Nog nooit eerder hadden zij  de zee gezien – laat staan 

van  strandgenot geproefd.  De zeewind voerde hun bewondering mee over het water en 

het zand. 

 

Ingrid Van Kerckhove 

 

  

 

 

 


