
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 22 april 2021

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Mondiaal Beleid. Tussentijds verslag resultaten 
samenwerkingsovereenkomst met het Belgisch Comité voor 
UNICEF - 2020. Kennisname.

1. Bevoegdheid

Artikel 43 van het provinciedecreet van 9 december 2005 bepaalt de bevoegdheid 
van de provincieraad.

2. Juridische context

De provincieraad keurde op 20 februari 2020 de samenwerkingsovereenkomst goed 
tussen Provincie Antwerpen en het Belgisch comité voor UNICEF, m.b.t. het jaar 
2020.

3. Feitelijke context en verantwoording

De provincie Antwerpen sloot een samenwerkingsovereenkomst af met het Belgisch 
comité voor UNICEF (hierna genoemd UNICEF) voor het financieel ondersteunen 
van het project ‘Klaslokalen bouwen uit gerecycleerd plastic’, Ivoorkust.
In deze context ontving UNICEF een subsidie van 200.000 EUR.

UNICEF en Conceptos Plasticos, een sociale onderneming uit Colombia, bouwden in 
de hoofdstad Abidjan een fabriek die werkgelegenheid, een ziekteverzekering en 
kennisdeling biedt aan vrouwen die in armoede leven.
Zij verzamelen en verwerken plastic afval dat wordt gerecycleerd tot bouwstenen. 
De eenvoudig te monteren, duurzame en goedkope bouwstenen zullen vervolgens 
worden gebruikt voor de bouw van klaslokalen. Telkens in regio's die kampen met 
zowel een tekort aan scholen/klassen als met een afvalproblematiek, meer bepaald 
in de meest kwetsbare gebieden ten noorden en westen van Abidjan, evenals in de 
peri-urbane wijken van Abidjan.
Naast de constructie van de klaslokalen -en dus het voorzien van infrastructuur- 
wordt eveneens ingezet op kwalitatief onderwijs.
Daarnaast wordt aan de realisatie van deze klaslokalen ook een ‘groen 
schoolconcept’ gelinkt, met aandacht voor het gebruik van zonnepanelen, de 
aanplanting van tuinen en bomen en een sensibilisatieprogramma voor groenere & 
kindvriendelijke gemeenschappen.
Verder wordt er aandacht besteed aan zuiver water en hygiëne: de klassen worden 
voorzien van een waterput en aparte toiletten voor jongens en meisjes. Dit moet, in 
combinatie met de vermindering van afval, resulteren in een afname van ziekten 
zoals COVID19, malaria, diarree en longontsteking.



Tot slot hebben opleidingen rond opvoeding, gendergelijkheid en milieubewustzijn 
voor moeders, leerkrachten en andere relevante actoren een vaste plek in dit 
project.

UNICEF startte na de ontvangst van de subsidie, in mei 2020, met de aanwending 
ervan.
Daarnaast mag UNICEF, volgens het ‘convenant provincie Antwerpen – UNICEF’, 
voor 2020, kosten inbrengen tot eind mei 2021. Een timing van kosteninbreng die 
met een maand verlengd wordt, tot eind juni 2021, omwille van de impact van 
COVID-19 op het project te Ivoorkust. Wegens de pandemie zal UNICEF ook de 
eindafrekening, met inhoudelijk verslag, bezorgen tegen eind oktober 2021, i.p.v. 
tegen 31 augustus 2021.
Deze kennisgeving is dan ook van toepassing op de tussentijdse stand van zaken 
m.b.t. het behalen van de resultaten beoogd in de samenwerkingsovereenkomst 
2020.

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met enkele factoren die de opstart 
en verdere uitrol van dit project bemoeilijkten. 

Aangezien de financiële steun werd verkregen in mei 2020, startte het project 
middenin de COVID-19 pandemie. In navolging hiervan besloot de regering van 
Ivoorkust een reeks beperkende veiligheidsmaatregelen in te voeren die erop 
gericht waren de verspreiding van het virus tegen te gaan.  Daarenboven werd de 
fabriek, die de plastic bakstenen produceert, getroffen door de COVID-19 
pandemie. 
Ook ondervond de productie van de plastic bakstenen moeilijkheden omwille van 
een onvoldoende aanvoer van plastic afval. Via een verbetering van de 
toeleveringsketen en een aangepast leveringsschema zou dit probleem echter 
opgelost moeten zijn. 
Beiden vertraagden de implementatie van de geplande activiteiten.

Tussentijdse stand van zaken m.b.t. het behalen van de beoogde 
resultaten 2020:

Constructie en uitrusting van 6 klaslokalen gemaakt van plastic bakstenen.
Het bouwen van klaslokalen is gestart in Odienné, een stad in het noordwesten van 
Ivoorkust. Meer bepaald werden twee platformen geïnstalleerd om zes klaslokalen 
te bouwen: drie voor lager onderwijs en drie voor kleuteronderwijs. Dit met als doel 
onderwijs aan te bieden aan 300 leerlingen.

Ook heeft UNICEF de opleiding opgezet van technici, werkzaam bij het bedrijf 
Conceptos Plasticos, die geselecteerd werden om deze klaslokalen te bouwen. Zij 
kregen de noodzakelijke informatie omtrent technieken gelinkt aan het bouwen met 
plastic bakstenen.

Hiervoor werd reeds 25 ton plastic afval gerecycleerd. Tegen juni 2021 wordt 
30 ton beoogd.

Verdelen van schoolmateriaal en opleiding van leerkrachten met het oog op 
kwaliteitsvol onderwijs.
Tot en met december 2020 konden deze activiteiten, vanwege de COVID-19 
maatregelen, niet worden geïmplementeerd. Na het opdoeken van deze 
maatregelen begin 2021 begon de verdeling van het schoolmateriaal voor kinderen 
en leerkrachten, ook gingen de opleidingen voor leerkrachten van start.  

Uitrusten van klaslokalen.



Deze activiteit werd nog niet geïmplementeerd. De constructie van de klaslokalen 
moet voltooid zijn alvorens deze met het nodige meubilair kunnen worden 
uitgerust. 
Wel werden de behoeftes m.b.t. meubilair al geïdentificeerd en geschat en het 
aankoopproces is opgestart.

Beschikbaarheid van toiletten, toegang tot water en aandacht voor hygiëne.
De begunstigde school, waar de 6 klaslokalen gebouwd worden, heeft al een 
betrouwbare toegang tot proper en drinkbaar water.
Eerder werden acht latrineblokken gebouwd met traditionele stenen, waarvan drie 
blokken voor meisjes, drie blokken voor jongens en twee blokken voor 
leerkrachten. 
Tegen juni 2021 zullen nog 3 latrineblokken worden bijgebouwd en zullen ouders, 
leerkrachten en andere relevante actoren opgeleid worden in de werking en het 
onderhoud van toiletten en hygiënische voorzieningen.

Opzetten van groene scholen en kindvriendelijke gemeenschappen.
Het nationale onderwijscurriculum bevat al enkele elementen over milieu. Dit 
project stimuleert de efficiëntie van de implementatie hiervan.
UNICEF beoogt dit project te gebruiken als katalysator om leerlingen, leerkrachten, 
ouders en directie te sensibiliseren over het belang van milieubehoud (o.a. 
schooltuinen en/of het planten van bomen), afvalinzameling met oog op het 
genereren van inkomsten, gendergelijkheid en een gezonde leefomgeving.

Versterken van vrouwen.
Conceptos Plásticos selecteerde, o.a. met bijdrage van de steun van de provincie 
Antwerpen, 32 vrouwen op basis van armoedecriteria en hun ervaring in de 
informele afvalindustrie.
Deze vrouwen zagen hun capaciteiten versterkt tijdens een opleiding die focust op:

 bewustwording: inzake kwesties die verband houden met 
klimaatsverandering, milieubescherming, beheer van plastic afval & 
recyclage en oplossingen voor de bescherming van het milieu.

 opleiding: informatie m.b.t. recyclering, types plastic, hun belangrijkste 
kenmerken, behandeling en mogelijke scheiding.

 specifieke vaardigheden: hanteren & classificeren van plastic, het gebruik 
van beschermingsmateriaal en omgaan met speciale apparatuur voor het 
wassen en pletten van plastic afval.

 sociale vaardigheden: opleiding inzake zelfreflectie, persoonlijke verzorging, 
zorg voor het gezin en thuiszorg.

19 van deze vrouwen verkregen al geldige administratieve identificatiedocumenten 
en 10 vrouwen beschikken intussen over een medische verzekering. Het doel is om 
dit zo snel mogelijk te realiseren voor alle 32 vrouwen.

Maatregelen m.b.t. COVID-19
Om de verspreiding van het virus tegen te gaan tussen de arbeiders in de fabriek, 
zorgde Conceptos Plasticos voor maskers, ontsmettingsgel en informatiesessies 
over COVID-19.

Bijgevoegd vindt uw college de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 
Antwerpen en UNICEF en het tussentijds verslag over de beoogde resultaten. 

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs
Subdoelstelling 4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een 
vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs 
kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende 
leerresultaten



SDG 8: Eerlijk werk en economische groei 
Subdoelstelling 8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve 
tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge 
mensen en personen met een handicap, alsook een gelijk loon voor werk van 
gelijke waarde

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
Subdoelstelling 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via 
preventie, vermindering, recyclage en hergebruik

4. Procedurele vormvereisten

De deputatie keurde dit verslag goed in zitting van 1 april 2021.

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad neemt kennis van het tussentijds verslag over de beoogde 
resultaten in de samenwerkingsovereenkomst voor 2020, tussen de provincie 
Antwerpen en het Belgisch Comité voor UNICEF:

 Constructie en uitrusting van 6 klaslokalen gemaakt van plastic bakstenen: 
er werden 2 platformen geïnstalleerd om 6 klaslokalen te bouwen, 3 voor 
lager onderwijs en 3 voor kleuteronderwijs. Technici werden opgeleid om 
deze bouwwerken te realiseren. 25 ton afval werd gerecycleerd.

 Verdelen van schoolmateriaal en opleiding van leerkrachten met het oog op 
kwaliteitsvol onderwijs: opgestart begin 2021

 Uitrusten van klaslokalen: de behoeftes m.b.t. meubilair werden 
geïdentificeerd en geschat. Het aankoopproces is opgestart.

 Beschikbaarheid van toiletten, toegang tot water en aandacht voor hygiëne: 
de begunstigde school heeft betrouwbare toegang tot proper, drinkbaar 
water en beschikt over 8 latrineblokken (3 voor meisjes, 3 voor jongens en 
2 voor leerkrachten).

 Opzetten van groene scholen en kindvriendelijke gemeenschappen: opstart 
sensibilisatie van leerlingen, leerkrachten, ouders en directies over het 
belang van milieubehoud, afvalinzameling met het oog op het genereren van 
inkomsten, gendergelijkheid en een gezonde leefomgeving.

 Versterken van vrouwen: o.a. met bijdrage van de steun van provincie 
Antwerpen werden 32 vrouwen opgeleid, 19 verkregen geldige 
administratieve identificatiedocumenten en 10 beschikken over een 
medische verzekering.

 Maatregelen m.b.t. COVID-19: verdeling maskers, ontsmettingsgel en 
informatiesessies voor de betrokken arbeiders.


