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Ontwikkelingsraad

De millenniumdoelstellingen:
onderwijs

In het tweede artikel staat de millenniumdoelstelling
“Iedereen naar de basisschool” in de schijnwerpers.
Helaas is deze doelstelling nog niet helemaal bereikt.
RAKO en vzw Balavikas, zijn twee organisaties die door
de Vosselaarse ontwikkelingsraad worden gesteund.
Zij helpen mee aan millenniumdoelstelling 2: Iedereen
naar school!

RAKO
RAKO (Remote Area Kids Organisation) wil kinderen en
hun families in achtergestelde gebieden onderwijs en
hygiëne-opvoeding aanbieden in Cambodja in het Kiri-
manun gebied op 15 km van Siem Reap. Cambodja is
een van de armste landen ter wereld. De Cambodjanen
hebben door de geschiedenis heen ernstig geleden on-
der oorlog en onderdrukking. Vandaag wordt er hard
gewerkt aan de wederopbouw van Cambodja. Hierbij
zijn de kinderen van vandaag de toekomst van het land!
Gratis onderwijs en medische begeleiding, inclusief me-
dicijnen, zijn daarbij essentieel. RAKO wil hen hierbij
helpen.

VZW Balavikas
Vzw Balavikas ondersteunt een project van de zusters
van Jesus Mary Joseph in Kondramutla, Andhra Pra-
desh, India. Een van de zusters is verantwoordelijk voor
een internaat waar 180 meisjes verblijven. Het zijn
dochters van nomadenfamilies uit de lagere kastes.
De jongens van deze families verblijven in een internaat
van de paters jezuïeten aan de overkant van de straat.
De kinderen gaan elke dag naar school in het nabijgele-
gen dorp. De vzw helpt financieel voor de aankoop van
schoolboeken en uniformen.
Een andere zuster in het project is verantwoordelijk
voor de huisbezoeken aan families met een kind met
een handicap. Zij zorgt dat deze kinderen ook naar
school gaan indien mogelijk, dat ze hulpmiddelen krijgen
en dat ze medisch verzorgd worden.

RAKO VZW - Els Ducheyne - tel 0473 48 34 70
www.rako-belgie.be

Info?

BALAVIKAS vzw - Michel Huybrechts
tel. 0474 60 56 93 - www.balavikas.be

Info?

Stadsregio

Versterking van handel en horeca

In 2015 zet Vosselaar in op de ondersteuning van lo-
kale handelaars en horecazaken via twee projecten die
geïnitieerd werden door de Stadsregio Turnhout.

De innovatiecoach
Een innovatiecoach wordt ingezet om lokale horecaza-
ken te begeleiden in een traject waarbij ze op het einde
iets extra kunnen aanbieden aan hun klanten. Het is een
traject op maat. De rode draad is inzetten op streeki-
dentiteit. We willen een link maken tussen de manier
waarop de gemeente zich wil ‘verkopen’ aan bezoekers,
toerisme en de lokale horecazaken. Het project loopt
3 jaar en wordt gesubsidieerd door het Agentschap
Ondernemen. In Vosselaar kunnen 4 horecazaken deel-
nemen. We bepalen samen het verhaal waar we mee
naar buiten willen komen. Als dat duidelijk is, worden
alle horecazaken in de gemeente aangeschreven en
kunnen ze zich kandidaat stellen om in het project in te
stappen.

Detailhandelcoach
Vanuit Provincie Antwerpen wordt een detailhandel-
coach ingezet in de stadsregio om ondersteuning te
bieden aan de gemeenten om een gemeenschappelijke
visie te ontwikkelen op vlak van detailhandel. Waar moe-
ten er in de toekomst winkels komen ? Waar moeten
winkels zeker bewaard blijven? …. Op basis van cijferma-
teriaal van de provincie zoeken we een antwoord. Ex-
perten van de provincie hebben zicht op recente evolu-
ties in het winkellandschap, in koopgedrag van mensen
en mogelijke effecten daarvan in de toekomst. Samen
maken we een commercieel strategisch plan voor de
Stadsregio. Dit is een noodzakelijk om bij hogere over-
heden subsidies te kunnen aanvragen en voor de ge-
meenten om een beleid op lange termijn uit te tekenen.

Stadsregio - Magali Decloedt - tel. 014-88 92 58
e-mail: magali.decloedt@stadsregioturnhout.be

Info?


