Westerlo zet zich in voor het zuiden
en jij kan ons hierbij helpen
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Inleiding
Westerlo is gekend als een echte Kempense en groene gemeente. Maar
wist je dat de gemeente Westerlo zich ook inzet voor het Zuiden?
Deze brocure geeft je meer informatie over de wereldwerking in
Westerlo. Het is een praktische handleiding waarin je kan lezen wat er
reeds gebeurt, maar ook wat jouw mogelijkheden zijn om je steentje bij
te dragen aan de wereldwerking in Westerlo.
Bij het lezen van deze folder zal je regelmatig termen het Zuiden, NoordZuid verhoudingen en ontwikkelingssamenwerking tegenkomen. Maar
wat versta je hieronder?

Het Zuiden: dit zijn alle landen en streken waar een groot deel van de
bevolking in slechte levensomstandigheden wonen. Dit kan zijn omwille
van armoede, sociale en economische achterstand, de ecologische
situatie maar ook als gevolg van oorlog en conflicten. Het gaat hierbij om
landen die op eigen kracht niet uit deze situatie kunnen geraken. Zowel
Europese als niet-Europese landen vallen hier dus onder.
Noord-Zuidverhoudingen: werken aan Noord-Zuidverhoudingen
betekent werken aan rechtvaardigere verhoudingen tussen Noord en
Zuid,dus   bijdragen die geleverd worden om de Noord-Zuidkloof te
dichten.
Ontwikkelingssamenwerking: het beleid en de acties van de
gemeente die bijdragen tot het dichten van de Noord-Zuidkloof,  tot het
bevorderen van duurzame ontwikkeling in het Zuiden en tot een rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld. Het gaat hierbij su om alle
inspanningen die geleverd worden om het verschil tussen het Noorden
en het Zuiden weg te werken.
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Westerlo zet zich in voor het Zuiden
Ontwikkelingssamenwerking in het algemeen beleidsplan.
Het algemeen beleidsplan is een meerjarenplan opgesteld door het
gemeentebestuur. In dit plan gaat onder andere aandacht uit naar ontwikkelingssamenwerking. Met een open blik op de wereld engageert
het gemeentebestuur zich en werkt het mee aan ontwikkelingssamenwerking. Zo draagt ook de gemeente Westerlo bij tot een vreedzame
samenleving:
• we voeren de convenant ontwikkelingssamenwerking uit
• we gaan een nieuwe convenant ontwikkelingssamenwerking aan met
de Vlaamse overheid
• we ondersteunen en organiseren acties en initiatieven die bijdragen
tot betere Noord-Zuidverhoudingen
• we ondersteunen de Wereldraad
• we werken mee aan het Bondgenootschap voor de Vrede
• we werken mee met de Mayors for Peace
Een schepen voor ontwikkelingssamenwerking en een
schepen van vrede
Het college van burgemeester en schepenen vormt het
dagelijks bestuur van de gemeente.
De schepenen voeren beslissingen van de
gemeenteraad uit. In Westerlo is er een
schepen van ontwikkelingssamenwerking en
een schepen van vrede. Beide schepenen
waken erover dat het gemeentebestuur bij
hun dagelijkse werking ook rekening houdt
met de Noord-Zuidverhoudingen en het
Zuiden. De schepenen werken nauw samen
met de wereldconsulent.
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Werelddienst
De wereldconsulent
De wereldconsulent is de ambtenaar verantwoordelijk voor de wereldwerking in de gemeente. De werelddienst op het gemeentehuis stimuleert en organiseert activiteiten gericht op ontwikkelingssamenwerking.
Dat gebeurt onder andere door het schrijven en uitvoeren van het convenant ontwikkelingssamenwerking, door het opnemen van de administratieve taken van de wereldraad, door het uitbetalen van subsidies,,….  
En dit alles met als doel de Westelse inwoner te informeren, te sensibiliseren, bewust te maken en te activeren.
Een convenant ontwikkelingssamenwerking
Om een goed draaiende wereldwerking te hebben, voorziet het gemeentebestuur een budget in de begroting. De Vlaamse overheid steunt de
gemeente hierin. Om recht te hebben op Vlaamse subsidies stelt de gemeente een driejarenplan op: een convenant ontwikkelingssamenwerking. Dat is een contract afgesloten tussen de gemeente en de Vlaamse
overheid. Hierin staan alle doelstellingen die de gemeente tijdens deze
periode van drie jaar  wil nastreven. Je kan het plan steeds inkijken op de
werelddienst of op de website van de gemeente.
Werelddienst gemeentebestuur Westerlo
wereld@westerlo.be - 014 53 92 11
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Wereldraad Westerlo
De wereldraad
De wereldraad is een adviesraad die sinds 1990 met inzet van enthousiaste vrijwilligers kleine stappen zet naar rechtvaardigere verhoudingen
tussen Noord en Zuid. Verschillende ngo’s, die ook een werking hebben
in de gemeente, zijn in de raad vertegenwoordigd.
De wereldraad ondersteunt het gemeentebestuur in het beleid omtrent
ontwikkelingssamenwerking. Dit doen ze  door adviezen te formuleren
en erover te waken dat het convenant ontwikkelingssamenwerking op
een goede manier wordt uitgevoerd.
Ook organiseert de wereldraad zelf activiteiten
met een sensibiliserend karakter. Daarnaast
coördineert de wereldraad de jaarlijkse
11.11.11-campagne. Soms onderneemt de
raad samen met het gemeentebestuur
acties. Zuiderse Zoenen…uit Westerlo en de
campagne FairTradeGemeente’t zijn hier
voorbeelden van.
Met al deze inspanningen willen de leden van
Wereldraad Westerlo hun steentje bijdragen om
Noord en Zuid dichter bij elkaar te brengen.
De wereldraad, iets voor jou?
De wereldraad ontvangt nieuwe vrijwilligers met open armen. Wil ook
jij de wereldwerking van de gemeente mee vorm geven? Of heb je zin
om samen met andere vrijwilligers een activiteit op poten te zetten?
Aarzel dan niet, en neem contact op met de wereldconsulent.  En op de
volgende vergadering ben ook jij van de partij!
Wereldraad Westerlo
werelddienst gemeentebestuur Westerlo
wereld@westerlo.be - 014 53 92 11
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Subsidies vanuit de gemeente
Welke subsidies zijn er?
Scholen, verenigingen, gemeentelijke diensten en adviesraden en personen
die zich inzetten voor het Zuiden kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.
• subsidies voor scholen: mondiale vorming
• subsidies voor verenigingen: educatieve projecten
• subsidies voor personen die aan ontwikkelingssamenwerking in het
Zuiden doen
Daarnaast is er nog budget voorzien voor het uitdelen van noodhulp en
is er financiële steun voor ngo’s die actief zijn in de gemeente Westerlo.

Hoe kan je gebruik maken van deze subsidies?
In deze brochure worden de verschillende subsidies uitgelegd. Wanneer
je van één van deze subsidies gebruik wil maken, meld je dit eerst aan
de wereldconsulent die jou de nodige aanvraagformulieren opstuurt.
Voor eventuele vragen over deze reglementen kan je ook steeds bij de
wereldconsulent terecht.
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Subsidie voor scholen
Subsidie voor mondiale vorming
Scholen die mondiale vorming organiseren kunnen een subsidie ontvangen
van de gemeente.
Mondiale vorming is het geheel van lessen en activiteiten waarbij de
leerlingen in contact worden gebracht met het Zuiden of bewust gemaakt
worden van de Noord-Zuidverhoudingen. Door dergelijke lessen en
activiteiten te stimuleren willen we het mondiale bewustzijn bij
kinderen en jongeren uit onze gemeente verhogen en hen mee vormen tot
geëngageerde wereldburgers.
Hoe kan je gebruik maken van deze subsidie?
Alle scholen in de gemeente gevestigd, kunnen gebruik maken van deze
subsidie. Er wordt wel verwacht van de scholen dat ze ook een aanvraag
tot subsidie indienen bij Kleur Bekennen.
Het totale bedrag dat beschikbaar is voor mondiale vorming, wordt
jaarlijks vastgelegd.  
Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier voor deze
subsidie kan je krijgen bij de werelddienst op het gemeentehuis.
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Subsidie voor verenigingen
Subsidie voor educatieve projecten
Verenigingen die een activiteit organiseren waarin het Zuiden centraal
staat, hebben recht op een subsidie van de gemeente. De activiteit moet
als doel hebben de inwoners van Westerlo in contact te brengen met het
Zuiden en/of hen bewust maken van de Noord-Zuid problematiek.

Hoe kan je gebruik maken van deze subsidie?
De activiteit wordt georganiseerd door een gemeentelijke instantie,
een gemeentelijk samenwerkingsplatform of een vereniging actief in de
gemeente Westerlo.
Per project wordt, afhankelijk van het totaal aangevraagde bedrag, 75%
van de onkosten gesubsidieerd, met een maximum van 300 euro per
project. Minstens de helft van dit bedrag moet besteed worden aan
voorstellingen, workshops, lessen, toespraken,…
De aankoop van voedsel en drank en al wat nodig is om dit te bereiden
of op te dienen, komt niet in aanmerking.
Op de aankondigingen van de activiteiten dient steeds het logo van de
wereldraad afgebeeld te worden
Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier voor deze
subsidie kan je krijgen bij de werelddienst op het gemeentehuis.
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Subsidie voor inwoners van Westerlo
Subsidie voor personen die aan ontwikkelingshulp in het
Zuiden doen
Inwoners van Westerlo die als vrijwilligers, buiten hun normale werkzaamheden, in het Zuiden meewerken aan een project dat past in het kader van
ontwikkelingssamenwerking, kunnen hiervoor een subsidie ontvangen.
Hoe kan je gebruik maken van deze subsidie?
Wanneer je gebruik wil maken van deze subsidie, moet je ten laatste zes
weken voor je vertrek een aanvraag indienen bij de wereldconsulent. Personen die 31 dagen of minder in het Zuiden verblijven, kunnen een subsidie
van maximum 300 euro ontvangen. Voor een verblijf langer dan 31 dagen,
kan de subsidie oplopen tot 500 euro.
De aanvragen worden ter advies voorgelegd aan de Wereldraad. Zij onderzoeken of een project in aanmerking komt voor een subsidie. Wanneer de
persoon terug in België is, brengt hij/zij verslag uit van zijn/haar activiteiten
in het buitenland.
Het volledige subsidiereglement en het aanvraagformulier voor deze
subsidie kan je krijgen bij de werelddienst op het gemeentehuis.
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Financiële steun voor NGO’s actief in Westerlo
Niet-gouvernementele organisaties, ngo’s, met een werking in Westerlo
kunnen financiële steun krijgen voor de uitbouw van hun werking.
Broederlijk Delen, Damiaanactie, Amnesty International, OXFAM wereldwinkel, vzw Hulpgroep Albanië en 11.11.11-comité zijn enkele verenigingen
die in het verleden deze subsidie hebben ontvangen.

Noodhulp
Jaarlijks voorziet het gemeentebestuur een bedrag voor noodhulp.
Wanneer er ergens in de wereld een ramp plaatsvindt, kan het schepencollege,  in samenspraak met de wereldraad, beslissen om noodhulp uit te
delen.
In het verleden is er reeds financiële steun gegaan naar
de vluchtelingen in Soedan en de slachtoffers van de
aardbeving in Haïti.
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Werkgroepen binnen de wereldraad
In de loop der jaren zijn er binnen de wereldraad een aantal aparte werkgroepen opgericht.
Westerlo Fairtrade Gemeente’t
FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen en er ook effectief werk
van maken. Gemeente Westerlo voldoet aan de zes  criteria om als FairTradeGemeente erkend te worden:
• het  lokale bestuur steunt en promoot Fair Trade, met  woorden en met
daden
• enkele winkels en horecazaken bieden fairtrade-producten aan
• lokale scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtrade-producten
en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten
• een goede strategie houdt de campagne lang in het nieuws. Zo voelt
iedereen zich gewaardeerd voor zijn engagement.
• een lokale groep neemt het initiatief om de titel te behalen en zorgt
voor continuïteit
• met een nieuw initiatief promoot de gemeente lokale consumptie en
productie van duurzame voedingsproducten
Jong en oud, iedereen kan helpen om de criteria te vervullen die verbonden
zijn aan de titel FairTradeGemeente.

11.11.11-comité
Enkele vrijwilligers zetten zich in voor de 11.11.11-actie. In elk deeldorp
wordt er jaarlijks een omhaal- of verkoopactie georganiseerd. Daarnaast
organiseert de werkgroep ook zelf activiteiten zoals tentoonstellingen,
filmvoorstellingen en infoavonden.
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Comité van de bondgenootschap voor de vrede
Op 8 december 2006 sloot de gemeente Westerlo
samen met een federatie van parochies van Herselt,
Hulshout en Westerlo een Bondgenootschap voor
Vrede af met deVredesgemeenschap van San José de
Apartadó in Colombia.
San José is een dorp dat bestaat uit dertig gehuchten
en in totaal zo’n vijfduidend mensen telt. De inwoners van dit dorp staan onder constante bedreiging
van paramilitairen, militairen, de guerilla en de multinationals.  Als verzet tegen deze bedreiging hebben de inwoners van het
dorp en de omliggende gehuchten een Vredesgemeenschap opgericht.
Deze gemeenschap beroept zich op het recht van de burgerbevolking
om niet in de gewapende conflicten betrokken te worden.   De leden van
deze gemeenschap dragen geen wapens en de gemeenschap laat geen
enkele gewapende partij binnen.
De gemeente en de federatie van parochies ondersteunen deze vredesgemeenschap op allerlei manieren.
• Als er ernstige schendingen van de mensenrechten gebeuren tegen de
inwoners van de vredesgemeenschap, dan kaart het schepencollege
van Westerlo deze schendingen aan bij de Colombiaanse, Belgische of
andere autoriteiten. Dit door brieven naar de verantwoordelijken te
sturen.
• We vormen samen met Narni, Burgos en Alburquerque een Europees
Netwerk van Solidariteit met de vredesgemeenschap.  
• Het monument voor de vrede naast het gemeentehuis staat symbool
voor de inwoners van de vredesgemeenschap die de voorbije jaren
vermoord zijn.
• Een delegatie van het bondgenootschap heeft samen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en van de federatie van parochies
een bezoek gebracht aan de vredesgemeenschap.
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Zelf lid worden van een werkgroep?
Heb je zelf interesse om mee in één van deze werkgroepen te stappen?
Aarzel dan niet en neem contact op met de wereldconsulent. Dan zien we
je op de volgende vergadering
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meer info over de wereldwerking en wereldraad
wereldconsulent gemeentehuis - Boerenkrijglaan 61 Westerlo
wereld@westerlo.be en 014 53 92 11
www.westerlo.be > over Westerlo > noord-zuid
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