23 mei 2016

Perscommuniqué
Bezoek van de Senegalese delegatie uit Grand-Dakar aan Sint-Agatha-Berchem

Maandag 17 mei heette onze gemeente de leden van de Senegalese delegatie uit de gemeente Grand-Dakar, die een week lang
onze gasten waren, van harte welkom.
De burgemeester van Grand-Dakar, de heer Jean-Baptiste Diouf, en zijn assistenten bij het Lokaal Ontwikkelingsbureau (LOB), de
heer Jean-Marie Mancabou en de heer Daouda Diop, evenals hun medewerkster, mevrouw Angèle Thiaw, maakten van de
gelegenheid gebruik om deel te nemen aan de festiviteiten van 21 en 22 mei ter gelegenheid van de Kermis en om de
schilderijententoonstelling te bezoeken waar ook werk van een Senegalees kunstenaar, Djibril Niang, die voor de gelegenheid
eveneens speciaal uit Senegal is overgekomen, werd tentoongesteld. Op de vernissage van de tentoonstelling - vrijdag 20 mei om
20.00 uur in de Oude kerk - was ook de Ambassadeur van Senegal, de heer Amadou Diop, aanwezig om het werk van zijn
landgenoot en van een aantal andere Berchemse kunstenaars te ontdekken.

Een rijke samenwerking voor een veelbelovende toekomst
Doel van deze bezoekweek was ook om de ontwikkelingssamenwerking, die in 2007 uit de startblokken kwam, verder uit te diepen
via de uitwisseling van goede praktijken met het oog op het versterken van de mogelijkheden van Grand-Dakar om haar
ontwikkeling te sturen.
Die maatregelen worden uitgerold in het kader van het Programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking (GIS); een
programma dat medegefinancierd wordt door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en wordt omkaderd door de VSGB
(Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de UVCW (Union des Villes et Communes de
Wallonie - Unie van de Waalse Steden en Gemeenten). Dit samenwerkingsprogramma heeft als prioritair doel de capaciteiten van
de lokale instellingen in het Zuiden te versterken zodat ze hun eigen ontwikkeling in handen kunnen nemen.
Initieel ging het om een meerjarenplan dat ten einde zou lopen in 2013, maar dat sindsdien voor drie jaar werd verlengd en dus tot
eind 2016 loopt. "Dit programma stelde ons in staat om met de Senegalese gemeente Grand-Dakar, met wie we overigens een
stedenband hebben opgezet die tijdens een plechtigheid in november 2008 in Straatsburg werd bezegeld, een
samenwerkingsovereenkomst in de steigers te zetten" verduidelijkt Joël Riguelle, Burgemeester en eveneens verantwoordelijk voor
de Noord-Zuid betrekkingen.
Centraal in die samenwerking staat het streven om Belgische gemeenten te laten samenwerken met gemeenten uit het Zuiden via
een vrijwillig, rechtstreeks en duurzaam partnerschap, teneinde de administratieve structuren van gemeenten in het Zuiden
duurzaam te versterken en de initiatieven te oriënteren naar reciprociteit en uitwisseling van goede praktijken en knowhow tussen
gemeenteambtenaren uit Sint-Agatha-Berchem en Senegal.

Van projecten naar concrete verwezenlijkingen: rechtstreeks werken voor de bevolking
Hoewel het partnerschap dat beide gemeenten bindt hoofdzakelijk betrekking heeft op institutionele en administratieve aspecten,
is het toch de bevolking die in de eerste plaats zijn voordeel doet met de uitwisseling tussen beide instanties. Vandaar dat tal van
projecten werden uitgerold om de levensomstandigheden van de burgers te bevorderen.
Zo nam Sint-Agatha-Berchem meer bepaald deel aan de ontwikkeling van microprojecten waaronder het opzetten van een
leningcentrale voor de toekenning van microkredieten met de steun van het Lokaal Ontwikkelingsbureau (LOB), een lokale
financiële instelling (ACEP) en het Plaatselijk Gemeentelijk Ontwikkelingsfonds. Bedoeling van de leningcentrale is om de
ontwikkeling van economische activiteiten te ondersteunen met leningen tegen een uiterst lage rentevoet. Zo konden er tot op
heden nagenoeg 925 projecten via het systeem van microkredieten worden gefinancierd.

Sleutels tot succes
In het licht van de betrokkenheid en het welslagen van het project was Sint-Agatha-Berchem de enige Belgische gemeente die was
vertegenwoordigd op het DCF Belgium High-level Symposium "Rethinking development cooperation for the SDGs: Country-level
perspectives and lessons" dat van 6 tot 8 april door de Organisatie van de Verenigde Naties in het Egmontpaleis werd
georganiseerd en waar we de kans kregen om duidelijk te maken wat naar ons inzicht de drie sleutels tot het succes van een
dergelijke samenwerking zijn:
• samenwerking op lokaal niveau met de daadwerkelijke betrokkenheid van de verkozenen en van de ambtenaren. (het lokale
niveau werd eveneens weerhouden als prioriteit in het eindrapport van het symposium)
• actieve en daadwerkelijke participatie van de lokale bevolking (vooral in de gemeente van het Zuiden, maar evenzeer in de
partnergemeente in het Noorden).
• samenstelling van een gemengd team van mandatarissen en ambtenaren in de partnergemeente in het Noorden om de
efficiëntie en duurzaamheid van het project te waarborgen waaraan dan de politieke wil en de benodigde technische vaardigheden
moeten worden gekoppeld. (We waakten er tevens over dat ook afgevaardigden van de oppositie werden betrokken bij een missie
in Grand-Dakar).

Ook het Berchemse verenigingsleven is betrokken partij
Sint-Agatha-Berchem besloot ook associatieve microprojecten buiten het strikte GIS-programma met Grand-Dakar te steunen.
Daartoe turnden we onze Noord-Zuid Adviesraad om in de vzw Noord-Zuid Solidariteit met rechtspersoonlijkheid waarin zowel de
lokale overheden als de verenigingen zijn vertegenwoordigd. Dat moet ons in staat stellen om andere financieringsbronnen aan te
boren.
Via de gemeentelijke begroting, de opbrengsten van het Bal van de Burgemeester of allerlei andere samenwerkingen steunen we
diverse projecten in Afrika: Kacyru (een school in Rwanda), oprichting van een kleuterschool en uitrusting van een
gezondheidscentrum in de buitenwijken van Bamako (Mali), evenals de uitrusting van een muziekschool in Burundi.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de uitstraling van ons project ertoe leidt dat Sint-Agatha-Berchem vaak wordt aangesproken
door andere lokale overheden in Senegal, Kameroen en Congo om andere samenwerkingsbanden aan te knopen, maar dat we
helaas niet bij machte zijn om hierop in te gaan wegens een gebrek aan financiële en menselijke middelen.

Terreinbezoeken
Verschillende afgevaardigden van onze gemeente trekken geregeld naar Grand-Dakar om de voortgang van de projecten op de
voet te volgen.
Bij dergelijke missies worden terreinbezoeken niet veronachtzaamd (bezoek aan de vernieuwde klaslokalen waarvan de werken
werden gefinancierd via kredieten van de Samenwerking, uitrollen van een methode voor het opmeten van gebouwen, opvolgen
van de campagne ter bevordering van de doorstroming en analyse van de financiële verslagen). Voorts is er een project rond
stadsplanning dat al in 2008 werd opgestart en dat Grand-Dakar wil aansporen om werk te maken van het plannen van zijn
ontwikkeling via diverse ingrepen gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van de inwoners van Grand-Dakar
(ontlasting, structurering van de openbare infrastructuur) en het verstevigen van de financiële mogelijkheden van de Senegalese
gemeente.
De Berchemse leden van de delegatie trekken van 29 mei tot 6 juni naar Senegal voor een nieuwe missie. Tijdens die missie wordt
de deskundigheid van onze gemeente in ontwikkelingsplanning aangereikt aan de burgemeesters van de stadsgemeenschap Dakar.
In het verlengde van dit gebeuren worden de principes van het in kaart brengen van de te ontwikkelen projecten bij wijze van test
toegepast op de gemeente Grand-Dakar die ter zake model staat.
Momenteel wordt ook nagedacht over de voortzetting in de komende jaren van deze erg verrijkende samenwerking.
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