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Provinciale noord-zuidsamenwerking
Een solidaire provincie: Noordwerking
De noord-zuidwerking van de provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt en stimuleert organisaties, scholen en
gemeenten om actief te werken aan wereldburgerschap in eigen omgeving en in de samenleving.
Het accent ligt daarbij op thema’s zoals duurzame ontwikkeling, globalisering, diversiteit, noord-zuidverhoudingen,
vrede en mensenrechten.

Documentatiecentrum
Wat?
In het documentatiecentrum van het Wereldcentrum kan je terecht voor educatieve materialen, d ienstverlening
op maat en advies.
Aanbod?
• Advies en begeleiding - educatieve (spel)koffers - boeken - lespakketten - brochures - dvd’s educatieve spellen.
• Subsidies voor de aanmaak van educatief materiaal.
Voor wie?
• Particulieren die zich wensen te verdiepen in mondiale vorming.
• Vrijwilligers.
• Leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel.
• Medewerkers van gemeenten, jeugdwerk en socioculturele organisaties.
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http://www.11.be/gemeente - fiches voor een goed lokaal noord-zuidbeleid
www.wereldcentrum.be - www.oost-vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

Kleur Bekennen en Kleur Bekennen Kids
Wat?
Deze organisaties ondersteunen leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs die willen werken aan wereldburgerschap in de klas of op school.
Aanbod?
• Advies en begeleiding - gratis nascholingen – workshops - lesmaterialen - inspiratie.
• Financiële ondersteuning bij het opzetten van een mondiaal project of wereldburgertraject in de klas of
op school.
Voor wie?
• Leerkrachten en directies basis- en secundair onderwijs.
• Docenten en studenten lerarenopleiding.
• Onderwijsnetten in Vlaanderen.

Lokale besturen
Wat?
Het provinciebestuur ondersteunt lokale besturen bij het uitbouwen van een noord-zuidbeleid. Hierbij wordt
zowel aandacht besteed aan internationale solidariteit in het Zuiden als aan educatieve en sensibiliserende
activiteiten hier bij ons. Voor de uitvoering van deze ondersteuning heeft de provincie Oost-Vlaanderen een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 11.11.11.
Aanbod?
• Advies en begeleiding bij het uitbouwen van een lokaal noord-zuidbeleid.
• Vorming en interactie.
• Financiële ondersteuning voor sensibiliserende activiteiten in de gemeente.
• Ondersteuning bij de realisatie van een FairTradeGemeente.
• Workshops, educatief materiaal en inspirerende voorbeelden.
Voor wie?
• Lokale besturen.
• Lokale vrijwilligers uit jeugdwerk, sociaal-cultureel volwassenenwerk, ouderraden, vrijwilligerswerkingen
van ngo’s of andere verenigingsvormen …
• Intergemeentelijke samenwerkingen.
• Bovenlokale actoren (regionale en/of provinciale werkingen).

FairTradeProvincie
Wat?
Dit project is bedoeld om provincies te stimuleren om bij te dragen aan een waardig bestaan voor de kleine
boeren in het Zuiden en de duurzame producenten in het Noorden. De deelnemende provincies moeten zes
ambitieuze uitdagingen realiseren. Al doende maken ze mensen warm voor eerlijke handel en lokale, duurzame
landbouw. Ook Oost-Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de titel FairTradeProvincie te behalen.
Aanbod?
• Sensibiliseringsacties voor provinciale mandatarissen en personeel.
• Ondersteuning voor gemeenten die inzetten op eerlijke handel.
• Initiatieven die lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten stimuleren.
Voor wie?
• Elke Oost-Vlaming.
• Provinciale mandatarissen en personeel.
• Lokale besturen.
Voor meer informatie:
Wereldcentrum
09/233 75 46, wereldcentrum@oost-vlaanderen.be
www.wereldcentrum.be - www.oost-vlaanderen.be/ontwikkelingssamenwerking

