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VREDES
NIEUWS
TRANSITIE VAN START
IN KLEIN-BRABANT - WILLEBROEK
Het lijkt er wel op dat voor Klein-Brabant Willebroek 2013 zal herinnerd worden als het jaar
waarin de transitiebeweging echt van start ging.
Met “transitie” bedoelen we dan wat het
Transitienetwerk Middenveld hieronder verstaat:
aangezien onze mondiale economie de draagkracht
van de aarde overschrijdt, en aangezien dat ze
daarenboven sociaal onrechtvaardig functioneert
en moreel gezien onhoudbaar is, moeten we
evolueren naar een sociaalecologische economie.
Dit overgangsproces is transitie.
In december 2012 kwamen in Bornem een aantal
mensen samen die de aftrap gaven om op een meer
gestructureerde manier de transitiebeweging in de
regio op de kaart te zetten. Het werd al vrij snel
concreet, ook omdat al verschillende initiatieven
leefden. Zo is er het LETS-initiatief (zie verder in dit
blad) dat al langer mensen samenbrengt en diensten
en goederen uitwisselt op niet-commerciële basis.
Ook de zelfplukboerderij die binnen enkele jaren
200 gezinnen wil voorzien van biologische groenten,
stond al in de startblokken. Vanuit deze groep werd
een succesvolle avond ingericht met informatie
over Triodos, de bank die spaargeld enkel investeert
in ethisch en ecologisch aanvaardbare projecten.

Maar ook andere organisaties en bewegingen lieten zich
niet onbetuigd.
De Christelijke Basisbeweging hield haar jaarlijks vastenen vormingsweekend onder de titel “Transitie-bewust
leven, ook voor de volgende generaties”.
De winterwandeltocht van Puurs stond in het teken
de fairtrade beweging van Klein-Brabant reed onder
dezelfde vlag en vroeg verschillende initiatieven zich te
presenteren aan de 600 deelnemers. Het Simmerdown
wereldfestival in Puurs zal promotie voeren voor de
Schone Kleren Campagne en hield een startavond met
een succesvolle klerenruil.Velt timmert ondertussen
aan de weg voor een ecologischer land- en tuinbouw.
Ook de Duurzaamheidsgroep voor Groenten en Fruit
Klein-Brabant belevert wekelijks 30 gezinnen met
biologische groenten- en fruitpakketten. In Willebroek
“the economics of happiness” een 50-tal mensen. De
komende campagne van 11.11.11 staat in het teken
van voedselzekerheid en zal een lans breken voor
een landbouw met meer garanties voor huidige en
toekomstige generaties.
Klein-Brabant - Willebroek timmert duidelijk aan de
toekomst.
Ludo

Schone Kleren op Simmerdown

Simmerdown is ondertussen
de vaste opener van de Puurse
zomer. Op zaterdag 6 juli zet
de hemel hopelijk opnieuw zijn
zonnigste beentje voor zodat jong
en oud vanaf 14u kunnen genieten
van een avontuurlijk pallet van
muziek, eten, animatie en zoveel
meer. U voelt de exotische sferen
ongetwijfeld ook al door uw
aderen stromen!
Al genietend van heel veel moois
wordt ook dit jaar een project
gesteund. Simmerdown kiest voor
een zeer actueel thema en zet de
slechte arbeidsomstandigheden
in de textielfabrieken van landen
als Bangladesh of Cambodja in
de kijker. De Schone Kleren
Campagne van Wereldsolidariteit
krijgt een plaats op het terrein.
Met kleine acties probeert
Simmerdown de bezoeker
bewust te maken van waar hun
kledij vandaan komt en in welke
omstandigheden deze gemaakt
wordt.
Ook het kinderdorp zal
inhoudelijk aandacht besteden aan
goede arbeidsomstandigheden.
Alle kinderen en jongeren
van 4-14 jaar worden
uitgenodigd om tegen slechte

werkomstandigheden in te gaan
door actieve opdrachten uit te
voeren. Met een blotevoetenpad,
een jeansbroekenparcours of
een bibberspel kunnen ze al heel
wat doen om het werk in de
textielfabrieken te verbeteren.
Terwijl de jongsten zich uitleven
in het kinderdorp kunnen jong
en oud verder genieten van een
gevarieerd aanbod aan animatie.
Een Braziliaanse fanfare zal dit
jaar het publiek op zuiderse
temperatuur brengen. Zowel
visueel als muzikaal verwent Coco
Ralado de mensenmassa, met
opzwepende sambaritmes. Ook
het mysterieuze sax-dancetrio
Blow, dat regelmatig in de
straten van Gent en Antwerpen
optreedt, komt het publiek
tussen de muziekoptredens door
oorverwarmend verrassen.
Actief aan het werk blijven kan
tijdens de workshop pottenbakken.
Volledig in het thema van de
Schone kleren campagne én mee
met de hype heeft Simmerdown
bovendien zijn eigen naaiatelier.
Hier kunnen mensen hun oude
kledij door onze eigen stiksters
laten ombouwen tot allerlei leuke
nieuwe gadgets.
Magisch en vurig afsluiten gebeurt
dit jaar voor de allerlaatste
keer met Ron Jaluai. Deze
übersympathieke vuur- en
gezelligheidsspecialist treedt na
ongeveer 10 jaar voor de laatste
keer op. Dat het nog een laatste
keer zal spetteren voor de Soul
Shakers de afterparty op gang
trekken op Simmerdown, daar kan
u van op aan.
Muziek kan mensen bewegen. Dit
motto speelt Simmerdown ook
deze keer weer helemaal uit. De
kar wordt op gang getrokken door
Tuur Moens & Friends, die het
feest inzetten op de tonen van
de Braziliaanse Funk, Jazz, Samba

en Baião. Na het Braziliaanse
wegdromen trekken we met de
Gentse band Kilimanjaro Band
richting Afrika, hoewel ze met hun
Belgo-Afrikaanse sound letterlijk
alle nationale en muzikale grenzen
overstijgt. De reis vervolgen doet
Xamanek, die ons muziek uit
alle windstreken brengt. Deze
groep schudt vrolijk rock, pop,
latino, reggae, hiphop en oosterse
invloeden dooreen. Ambiance
verzekerd! Na de wereldse
muzikale verkenning blijven we
met DE BOM dichter bij huis.
De leden van Luie Lover vormen
samen de enige Belgische Doe
Maar tribute band. Doris Day,
Smoorverliefd, Belle Hélène, 32
jaar, Pa, 1 nacht alleen, Is dit alles
en nog veel meer hits passeren de
revue.
Tussen al dit moois door kan
je naar gewoonte smullen van
het wereldbuffet. We bieden dit
culinaire buffet aan voor 11 ¤
(volwassene) of 7 ¤ (jongeren
onder 14 jaar). Inschrijven kan via
de website www.simmerdown.
be of door voorverkoop in de
wereldwinkel van Puurs. Opgepast:
inschrijven is noodzakelijk! Op
het terrein worden opnieuw ook
enkele lekker eetstandjes voorzien
en genieten van (h)eerlijke
dranken kan in onze befaamde
fairtrade cocktailbar. Kuierend
snuisteren in allerlei leuks kan op
de wereldmarkt, die ook dit jaar
een werelds en/of handgemaakt
aanbod voorziet.
Genieten van het exotische
feestgedruis en een duit in het
zakje doen voor het goede doel.
Simmerdown – want muziek kan
mensen bewegen!
www.simmerdown.be
SIMMERDOWN … KAN
MENSEN BEWEGEN
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Lets Klein-Brabant
Heb jij spullen die je graag met
anderen wil delen?
Ben jij vaardig in dingen waarmee
je anderen kunt helpen?
Heb je zelf hulp nodig bij
een karwei of mis je dat stuk
gereedschap dat je eenmalig wil
gebruiken?
Smeed je graag nieuwe
vriendschapsbanden?
Vind jij ook dat niet alles in geld
uitgedrukt kan worden?

LETS Klein-Brabant... da’s
ONBETAALBAAR!

de geboden hulp niet in euro's
betaald hoeft te worden, is ze
toch niet gratis. Ons netwerk
maakt gebruik van een alternatief
ruilmiddel dat het aantal gewerkte
uren vertegenwoordigt. Met dat
ruilmiddel kunnen leden binnen
ons netwerk hulp van andere
leden vragen. Het is belangrijk dat
elk lid een evenwicht zoekt tussen
hulp bieden en hulp inroepen.
Toetreden tot onze groep is
laagdrempelig en vereist geen
speciale expertise. Iedereen is wel
ergens goed in. Iedereen heeft wel
iets te bieden. De vaardigheden
van onze leden zijn heel divers
en omdat we ondertussen al met
meer dan 220 leden zijn in LETS
Antwerpen Provincie (LAP), vind
je meestal wel een antwoord op
een hulpvraag. Omgekeerd kan
je met je eigen talenten anderen
helpen.

"LETS" staat voor Local Exchange
and Trading System, een lokaal
netwerk van mensen die elkaar
willen helpen bij het uitvoeren
van dagdagelijkse klusjes of
karweien waarvoor leden
eenmalig medewerking zoeken.
Dat doen ze op vrijwillige
basis. Tweedehandsgoederen
ruilen behoort ook tot de
mogelijkheden.
Zowel het lokale, ecologische
als het sociale aspect vormen
belangrijke pijlers van onze
werking. In die zin is letsen
een concrete uitingsvorm van
de transitiegedachte. Hoewel

LKB - een korte geschiedenis:
Met een 20-tal inwoners van
Klein-Brabant (leeftijd tussen 20
en 85 j.) hebben we ons ruim
2,5 jaar geleden aangesloten bij
LAP. Ondertussen is het aantal
leden in onze streek aangegroeid
tot 44 leden (in feite meer
mensen want elk gezin krijgt
slechts 1 lidnummer). Binnen de
uitgestrekte groep LAP (van Essen
tot Bonheiden en van Bornem
tot Herentals) vormen we met
de leden uit Klein-Brabant een
subgroep. Zo versterken we
de lokale samenhang door op
regelmatige tijdstippen leuke

Sluit je dan aan bij LETS KleinBrabant en bouw mee aan ons
lokaal netwerk om diensten en
goederen uit te wisselen.
Meer info bij Frank Bervoets,
tel. 0476-69 00 22 en via
letskleinbrabant@gmail.com.

activiteiten voor de letsers uit
eigen streek te organiseren.
Vreemden worden vrienden en
gaan vervolgens makkelijker over
tot samenwerking. De sfeer in
LKB is altijd top!
Heb je interesse om je aan te
sluiten? Stuur dan een mailtje naar
letskleinbrabant@gmail.com of
bel Frank Bervoets op 0476 69 00
22. Hij zal je graag te woord staan.

Schrijfkernen van
Amnesty International.
Puurs
Vedett (kantine evenementenhal)
Elke derde woensdag van de
maand
Van 19 tot 21u
Lippelo
Café De Wandeling
Elke derde donderdag
van de maand
Van 20.30 tot 22u
Blaasveld
Parochiecentrum
Elke eerste donderdag van de
maand
Van 20 tot 21u
Briefschrijfacties zijn voorradig in
de wereldwinkels te Breendonk,
Puurs en Bornem en kunnen daar
meegenomen worden.
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom

tal van andere Vlaamse gemeenten
kregen actievoerders een GAS-

“MO*”,
mondiaal magazine
Het juninummer van MO*
waarschuwt voor een moglijk
vrijhandelsakkoord tussen de EU
en de VS. Dit zou de democratie
kunnen uithollen.
Op 17 november gaan de Chilenen
naar de stembus. Met de terugkeer
van Michelle Bachelet naar haar
vaderland eind maart kwam een
verkiezingscampagne op gang die
cruciaal belooft te worden voor de
toekomst van Chili.
Madaraka Nyerere, zoon van,
heeft het in een interview over
Oost-Afrika en economie: ‘Afrika
moet greep krijgen op zijn eigen
rijkdommen’
In een ander interview geeft
Thomas Leysen, voorzitter van
KBC toe: ‘Als er nog groei mogelijk
is, moet die naar armere landen
gaan’
En nog veel meer, ook op www.
mo.be

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
In het mei-juninummer vinden we
een dossier over de VS en China
in Centraal-Azië. Met daarin een
artikel over Turkije als inzet van
imperiale
concurrenten. Niet
onbelangrijk in het licht van de
Een interview met de Boliviaanse
ambassadeur in België geeft een
duidelijker beeld van de problemen
en tegenstellingen waarmee Bolivia
te kampen heeft.
Op 23 april 2013 nam de Algemene
Vergadering van de Verenigde
Naties het Internationaal Verdrag
tegen de Wapenhandel aan. Dat is
mooi maar afdoend?
Duitse concerns organiseerden
zich in een grondstoffenalliantie.
Ze houden de mogelijkheid van
militaire middelen open.
En nog veel meer.

Op 30 mei werd het wetsvoorstel
rond de gemeentelijke
administratieve sancties (GAS)
het federaal parlement. Het
middenveld – vertegenwoordigd
door 213 bovenlokale organisaties en met een achterban van
miljoenen leden – had gehoopt
om de Kamerleden van de
meerderheid alsnog op andere
gedachten te brengen. Ook
de jongerenafdelingen van de
meerderheidspartijen spraken
zich uit tegen het ‘verlaten van
de scheiding der machten.”
Gemeenten kunnen vanaf nu
boetes opleggen aan eenieder
vanaf 14 jaar.
Het verzet tegen GAS-boetes
was de laatste maanden sterker
geworden door de vaak ridicule
toepassing ervan: GAS-boetes
voor jongeren die op de leuning
van een bankje zitten, die een
broodje eten in de portiek van
een kerk, die met sneeuwballen
gooien of die iemand laten
schrikken.
Ook het inzetten ervan tegen
politieke activisten had kwaad
bloed gezet: In Antwerpen kregen
200 Monsanto-actievoerders een
GAS-boete omdat ze betoogden.
In Genk kregen PVDA-militanten
een GAS-boete omdat ze voor
een voetbalwedstrijd opriepen tot
steun aan de Ford-werknemers. In

In de Kamer pleitten meerdere
leden uit die meerderheid
ervoor dat de discussie vooral
moet gevoerd worden op het
gemeentelijk niveau.
Daar is dikwijls weinig sprake van.
In Antwerpen was er nogal ophef
omdat tientallen burgers een
GAS-boete kregen omdat op ze
hun vuilzakken buiten zetten op
de vooravond van 1 mei. Kennelijk
vergeten dat de ophaaldienst niet
langs komt op een feestdag. Maar
wie weet dat dit ook zou kunnen
in de gemeenten van KleinBrabant. In de brochure hierover
vinden we: “uw huisvuil mag u
pas vanaf 19 uur daags voor de
dag der inzameling ter aanbieding
buiten plaatsen”.
Het politiereglement dat de basis
vormt voor GAS-boetes in Puurs,
Bornem en St-Amands vind je op
http://www.lokalepolitie.be/5356/
politiereglement.html.
Voor Willebroek: http://www.
willebroek.be/_uploads/
Communicatiedienst/downloads/
brochure_digitaal.pdf
Ludo
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BARBECUE
31 AUGUSTUS

Zaal St. Jozef Ruisbroek-Dorp
met muziek, special acts, optredens, sfeer, vrienden, ouden medestrijders, ...

Openingsuren
Wereldwinkels

Vanaf 18.00u,
Gratis inkom,
democratische prijzen,
multi- en soms zelfs cultureel
(INSCHRIJVEN VOOR ETEN VERPLICHT;
13¤/pers (6¤/-12j) storten op rek.nr 401-2016201-74 +
vermelding aantal)

ten voordele van het
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Breendonk: wo 14-16

do 14-15
za 10-12
zo 10-12
Bornem:
(tel 889 53 92)
wo 13.30-16.30
za 9.30-12
13.30-16.30
Willebroek: di 10-12 14-17
wo 10-12 14-17
vr 10-12 14-17
za 10-12 14-17
Puurs: wo 14-16
do 9.30-12
za 9.30-12
14-17 (niet in juli-aug)
zo 9.30-12
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17

Het Vredesnieuws
snoeit in haar oplage
Financieel was het onmogelijk
nog langer het Vredesnieuws via
de post te versturen naar 680
abonnees. 280 abonnees waarvan
we sinds jaren geen reactie meer
kregen werden geschrapt.Vanaf
nu krijgen nog 400 mensen 4 keer
per jaar een nummer in hun bus.
Daarenboven zullen 470 lezers
elk nummer in pdf-vorm in hun
email-postbus krijgen. Deze 470
krijgen ook op onregelmatige
basis digitale berichten vooral
bij belangrijke tussentijdse
gebeurtenissen.

Wil je af van het papieren
Vredesnieuws, stuur ons een
berichtje met vermelding
“e_vredesnieuws graag”, samen
met je adres zodat we je kunnen
schrappen uit ons bestand van
papieren abonnees.
Financieel steunen kan. Met een
minimumbijdrage van 4¤ op
rek. 401-2016201-74 van
Vredesnieuws ben je zeker van
een papieren Vredesnieuws, tenzij
je het email-adres vermeldt, dan
sturen we het via pdf door.

Christelijke Basisbeweging
viert
25 augustus: 10 jaar Romerohuis;
7 September: 30 jaar Christelijke
Basisbeweging.
In de stille ruimte van het
Romerhuis hangt reeds 10 jaren
een veelzeggende tekst. Hieruit
enkele citaten: “Romerohuis
herinnert aan Romero, bisschop
van San Salvador die in 1980
vermoord werd omwille van zijn
voorkeursliefde voor de armen.
Hij had zich in de bevrijdingsstrijd
van zijn volk geëngageerd en is
daarin bevestigd door Christus
en zijn Evangelie, waaruit hij
inspiratie en kracht putte.
Romerohuis, een thuis van armen
en verdrukten en allen die zich
- in grote verscheidenheid inzetten voor vrede, gerechtigheid
en eerbied voor de schepping.
Romerohuis, waarin we
bondgenoten hopen te vinden
om in onze tijd onrecht en lijden
te zien, ons er door te laten
oproepen en elkaar te steunen in
onze engagementen.
Moge hier steeds de vraag klinken:

komt onze inzet de armen en
hun waardigheid ten goede.
Romerohuis. We hopen dat het
een thuis en ontmoetingsplaats
mag worden waar de uitbuiting
en de te- genspraak , die soms
het gevolg zijn van onze inzet,
overstegen worden door
warme vriendschap en vie- rend
samenzijn.
Romerohuis, vindplaats van
uitdagingen en stimulansen om
onze vermogens van geloof, hoop
en liefde wakker te houden en
te voeden ter ondersteuning van
onze sociale en politieke opdracht
“opdat allen mo- gen leven en wel
in overvloed!”.
Romerohuis, geen stenen gebouw,
maar over vele jaren opgetrokken
met levende stenen, veelkleurige
mensen met elk hun bijzonder
levensverhaal, die samen beweging
maken, basisbeweging. En die
daarin het inspirerend christelijk
verhaal meenemen. Juist “opdat
allen mogen leven en wel in
overvloed!”

We gooien met z'’n allen te veel
spullen weg, zonder erbij stil
te staan of ze nog gerepareerd
kunnen worden. Heel vaak is dat
nog mogelijk en kunnen we deze
een tweede leven geven.
Daarom worden sinds 2009
RepairCafés georganiseerd. In vele
steden heeft het al lang succes,
omliggende gemeenten zijn nu aan
het volgen.
Breng je kleine elektrisch toestel,
dat met een kleine herstelling
opnieuw leven kan ingeblazen
worden, naar het het Cultuurcafé
van het CC in Bornem. Samen
met een deskundige vrijwilliger
kan u dan aan de slag en kan u
ook iets bijleren waardoor je
de volgende keer bij eenzelfde
probleem mogelijks zelf aan de
slag kunt. We helpen iedereen
gratis verder!
Kom ook zonder een te
repareren stuk gerust af voor een
gezellige babbel met een drankje
er valt altijd wel iets te beleven of
op te steken. Handige Harry’s of
Harryettes die de volgende keer
willen mee helpen zijn ook altijd
welkom!
Voor meer info: http://www.
repaircafe.be/nl/
Tot dan!
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Haal de Lijn over de brug
Sinds enkele jaren is een
actiegroep actief die ijvert voor
een beter openbaar vervoer
tussen Klein-Brabant en het
Waasland. In de groep zitten
mensen uit Temse, Kruibeke,
Hamme, Willebroek, Puurs,
Bornem. Op 29 mei voerden ze
actie aan de Temsebrug. Ondanks
meerdere contacten met
allerhande beleidsniveau’s komt
er vooralsnog weinig schot in het
dossier. Vooral De Lijn lijkt niet

-

-

te bewegen. Haar antwoord op
de actie was niet van aard om de
actievoerders gerust te stellen.
- De stelling dat een
busverbinding concurrentie
zou zijn voor de trein klopt
niet want deze volgt een ander
traject (via industrie) en moet
voornamelijk de deelgemeenten
bedienen.
- Er is geen overstapmogelijkheid
aan het NMBS-station in Temse
naar het busnet (dus GEEN
busstation).
- De treinverbinding voldoet
niet als “kapstok” voor het
busvervoer (door De Lijn zelf
voorgesteld), o.a. omwille van
haar broze structuur.
- De sluiting van de kliniek Temse
heeft als gevolg dat er veel
patiënten uit de grote omgeving
naar het ziekenhuis van Bornem
moeten; De Lijn gebruikt
hiervoor echter (oude) cijfers
van 2010 (de geleidelijke sluiting
is nu pas in haar eindfase (2014).
- Er is geen doorgedreven
onderzoek gebeurd in de
klinieken, zoals dat gebeurd
is door de
vredesnieuws p.7 directie en
2e trimester 2013

-

onze werkgroep.
Er is geen onderzoek geweest
naar de peiling van VOKA,
die duidelijk stelt dat 70%
van de bedrijfsleiders uit
Klein-Brabant het openbaar
vervoer ondermaats vinden
en dus problemen hebben om
werknemers te recruteren uit
het Waasland (omdat sommigen
zich geen 2e wagen hunnen
aanschaffen).
De sluiting van het StAmelberga-instituut in
Temse zorgt ervoor dat heel
wat leerlingen zich moeten
verplaatsen naar de OLVP in
Bornem
De verplaatsing deelgemeenten
Temse / Kruibeke naar
deelgemeenten Bornem / StAmands is zeer duur omdat
er een stukje trein van 3 km
tussen zit; de afstanden zijn
slechts 8 à 10Km maar kosten
hierdoor 7 euro (H/T).
De overstapmogelijkheden zijn
ondermaats en lukken NIET in
Temse, Bornem en Willebroek

- De aansluitingen in Puurs
(vanuit Temse, St-Amands,
Bornem,in de richting van
Willebroek Kliniek (Geriatrie)
zijn nefast, men dient daar 45’
à 50’ te wachten (naargelang
bus-bus of trein-bus), ook op de
terugweg.
- De aansluitingen vanuit KleinBrabant op het busnet in het
Waasland zijn zeer moeilijk
(overstap trein –bus)
- Intussen slibt de rijksweg N16
sinds 2 jaar dicht… Openbaar
vervoer kan daarbij heel wat
auto’s van de weg halen.
- De nieuwe Scheldebrug
(sinds 2009) zou ook een
opportuniteit geweest zijn voor
het openbaar vervoer in elk
geval nog niet tot op vandaag…

Transitie Klein-Brabant (Den
Hoed) is nu ook aanwezig op
www.vredesnieuws.be.
De groep heeft een aantal
doelstellingen:
- de vele en verschillende
initiatieven die transitie- gedachte
in zich dragen op te lijsten en in
kaart brengen.
- het uitdragen in de KleinBrabantse gemeenten van de
transitiegedachte via verenigingen,
organisaties en initiatieven.
- de verbinding leggen tussen de
verschillende transitie-initiatieven
( Het Platform - Den Hoed)
- evenementen organiseren rond
de transitie-gedachte.
- initiatieven in ontwikkeling
brengen en ondersteunen.
- uitbouwen van een educatieve
functie (bvb : scholen, bib)
De transitiegroep is er zich van
bewust dat er velen reeds sterk
werken mbt tot duurzaamheid,
klimaatverandering en duurzame
energievoorziening. ( o.m.
Plukboerderij, mobiliteitsgroep,
lets, samentuinen.., noordzuid -fairtradebeweging en
wereldwinkels, velt, natuurpunt......
naast de vele individuele personen
die zich inzetten voor de
verschillende thema ‘s.)
WIJ NODIGEN IEDEREEN DIE
MET TRANSITIE AAN DE GANG
IS UIT OM AAN TE SLUITEN
BIJ DE INITIATIEFGROEP DEN
HOED.”

Bijna 1 miljard mensen lijdt honger.
2 jaar voor de ‘millenniumdeadline’
van 2015 staan we nog nergens op
vlak van het uitbannen van extreme
honger . Hoog tijd voor 11.11.11
om nogmaals op de nagel te slaan.
11.11.11, de koepel van de Vlaamse
noord-zuidbeweging, gaat zich de
komende twee jaar ’vastbijten’ in
honger, en vooral de antwoorden
op dit levensbedreigend probleem.
Voldoende en goed voedsel is een
internationaal mensenrecht. Een
menswaardig bestaan voor zij die
het produceren – zowel bij ons als in
het Zuiden – is dat ook.
11.11.11 brengt in haar
basisdossier (http://www.11.
be/11/campagne-2013/tagbundle/
list/) niet enkel een analyse van
het hongerfenomeen maar reikt
ook de oplossingen aan om
eindelijk een einde te maken
aan deze mensonwaardige
tegenstelling: deze aarde kan 12
miljard mensen voeden maar
toch leidt een bevolking honger
ter grootte van de EU en de VS
samen.
5 oplossingen dringen zich op:
- Het agro-ecologisch alternatief
- plattelandsarmoede aanpakken
- democratisch beheer

- anders gaan eten
- stop de voedselverspilling

de investeringen in landbouw
(met focus op boeren en hun
bedrijven) en in onderzoek 2.

Om de honger de wereld uit te
helpen stelt 11.11.11 haar “New
Deal voor recht op voedsel”
voor. Dit bestaat enerzijds uit het
wegwerken van de obstakels voor
een transitie naar een duurzaam
voedselsysteem en anderzijds
een ondersteunend beleid voor
beloftevolle praktijken.
Een samenvatting van het
uitgewerkt voorstel voor deze
tweede piste vind je hieronder.
Zoals je zal zien, wordt verwezen
naar oplossingen die je ook in
Klein-Brabant ziet ontwikkelen.

Investeer in lokale
duurzame landbouw:
steun familiale
landbouwers en hun
organisaties

Ontwikkel en
ondersteun agroecologische praktijken:
minder afhankelijk van
niet- hernieuwbare
hulpbronnen
Agro-ecologie heeft bewezen
een belangrijke piste te zijn
voor de transitie naar een
duurzaam landbouwsysteem.
Onderzoek wijst uit dat het
in ontwikkelingslanden de
productiviteit drastisch kan
opschroeven. Bovendien vormt
het ook in het
Noorden een
belangrijke piste
voor een duurzame
landbouw. Dit
vergt natuurlijk
een drastische
omschakeling van

We moeten boeren en hun
organisaties versterken zodat
ze de vruchten van de stijgende
prijzen kunnen plukken.
- het is productief: het genereert
opbrengst per vierkante meter en
per eenheid energie,
- het zet minder druk op leefmilieu en natuurlijke hulpbronnen,
- het is gericht op lokale en
regionale markten, wat garant
staat voor recht op voedsel en als
katalysator van groei in andere
sectoren fungeert,
- het creëert jobs op het
platteland,
- het is in eerste instantie gericht
op vraag naar voedsel en niet
voor onder meer biobrandstoffen.
Overheden moeten dringend
werk maken van een investeringsbeleid gericht op
- de modernisering van de familiale landbouw, op basis van de
principes van de agro-ecologie, a
voedselsoevereiniteit,
- op publieke diensten zoals
infrastructuur, onderzoek,
opleiding, enz.,
- op de versterking van boerenorganisaties. vredesnieuws p.8
2e trimester 2013

Voer sociale
beschermingsmechanismen in
Het recht op sociale bescherming
verplicht staten om tussen te
komen wanneer mensen geen of
onvoldoende inkomen hebben.
Dit haalt hen uit de armoede (wat
de eerste oorzaak van honger is),
maar maakt hen ook weerbaarder
tegen bijvoorbeeld stijgende
voedselprijzen of klimaatcrisissen.

Stimuleer duurzame
consumptie
De verantwoordelijkheid voor
duurzame consumptie mag niet
uitsluitend bij de consument
gelegd worden. Een actief
overheidsbeleid is nodig om
duurzame consumptiepatronen
mogelijk te maken en aan te
moedigen. België en Vlaanderen
moeten daarom inzetten op:
- een verdere verduurzaming
van overheidsopdrachten die fair
trade en producten van duurzame
landbouw voldoende afname
aan correcte prijzen garanderen,
wat een voor- beeldfunctie t.a.v.
andere marktspelers vervult;
- het stimuleren van korte
ketens zodat producenten en
consumenten dichter bij elkaar
komen met minder ‘externe
kosten’ (zoals transport, bewaring,
enz.);
- volledige transparantie tegenover de consument via duidelijke
etikettering met informatie over
de sociale, economische en
ecologische impact van voedsel;
- een pleidooi voor internationale
normen waardoor alle externe
milieukosten in de prijs worden
doorgerekend.
Ook consumenten zelf kunnen
een belangrijke rol spelen in
de transitie naar duurzame
consumptie. Zo kunnen ze kiezen
voor seizoensgebonden en
streekproducten die minder druk
vredesnieuws p.9 zetten op de
2e trimester 2013 natuurlijke

hulpbronnen. Ze kunnen
duurzame landbouw in Noord
en Zuid ondersteunen door
kopen (bio, fair trade, erkende
herkomstaanduiding, enz.). Er
bestaan heel wat initiatieven waar
ze kunnen bij aansluiten:
- De ‘Voedselteams’: groepen
mensen uit dezelfde buurt werken
samen voor de rechtstreekse
aankoop van biologische groenten
en fruit, van hoevezuivel en
hoevevlees (al dan niet bio), van
brood en bloem en van streek- en
seizoensproducten.
- Donderdag Veggiedag: een
initiatief van het Ethisch Vegetarisch Alternatief (EVA) om mensen te stimuleren tenminste één
keer per week vegetarisch te
eten.
- In Vlaanderen springen
initiatieven voor ‘community
supported agriculture’ (door
de gemeenschap ondersteunde
landbouw) als paddenstoelen
uit de grond. Consumenten
geïnteresseerd in duurzame
voeding en boeren op zoek
naar stabiele afzetmogelijkheden
slaan de handen in elkaar in een
economisch partnerschap.

Stop de verspilling
Voedselverspilling moet worden
aangepakt in alle schakels van de
keten – op niveau van productie,
verwerking, distributie als bij de
consument – zowel in Noord
als Zuid. In het Zuiden betekent
dat investeren in opslagcapaciteit,
infrastructuur en duurzaam
transport. In het Noorden ligt de
verantwoordelijkheid zowel bij de
producent, de distributie als bij de
consument.

Voor een duurzaam
en solidair
landbouwbeleid bij ons
Er is een transitie nodig naar
een duurzame, multifunctionele
landbouw, met rechtvaardige

prijzen voor alle schakels in
de keten, respect voor de
draagkracht van het leefmilieu
en zonder negatieve impact voor
ontwikkelingslanden. Dat betekent
onder meer het volgende:
- Een Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid ondersteunt
landbouwers die publieke
goederen en diensten bieden
aan de samenleving zoals natuur,
groen en recreatievoorzieningen
in landbouwgebied, waterberging
en -winning of koolstofopslag.
Dit beleid moet zorgen voor een
transitie naar een landbouw die
minder afhankelijk is van invoer
van landbouwgrond- stoffen uit
ontwikkelingslanden.
- Alle sociale en ecologische
verborgen kosten worden
doorgerekend in de productprijs, gecombineerd met marktcorrigerende maatregelen die
rekening houden met eerlijke
prijzen voor boer en consument.
De prijzen die de boeren krijgen
moeten al hun kosten dekken en
een correcte verloning zijn voor
het geleverde werk. Het beleid
moet stabiele en aantrekkelijke
toekomstperspectieven bieden
aan landbouwers die duurzaam
produceren.
- Het internationale handelskader
wordt hertekend: men schaft
exportsubsidies af en stelt een
einde aan dumpingpraktijken
en tariefescalatie voor
verwerkte producten uit
ontwikkelingslanden.
- Dit kader is coherent
met de mensenrechten en
de doelstellingen van het
ontwikkelingsbeleid. Dit betekent
dat de impact van het landbouwbeleid moet gescreend worden
en bijgestuurd waar nodig.
Ontwikkelingslanden, hun burgers
en middenveldorganisaties
moeten kunnen klacht indienen.

vredesnieuws
inhoudstafel
Dit blad heeft als ambitie een forum te zijn voor de talrijke
verenigingen, organisaties en bewegingen
van Klein-Brabant en Willebroek die actief zijn rond
thema’s als milieu, mensenrechten, arbeidersbeweging,
vrede, rechtvaardige wereldhandel,
ontwikkelingssamenwerking, antiracisme, vluchtelingen,
duurzame ontwikkeling, vredesbeweging, vierde wereld, …
We denken bijvoorbeeld aan Amnesty International,
transitietgroepen, Lets,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
fairtradegroepen, AZG, Hand in Hand, Argos,
Wereldwinkels, 11.11.11-comité’s, Christelijke basisbeweging, vakbonden, ATD-Vierde Wereld, Broederlijk Delen,
Simmerdown, Wrak, De Schakel, Natuurpunt, …
Je kan ons ook bereiken op internet
(www.vredesnieuws.be)
Als je nog niet geabonneerd bent en je wil zeker zijn dat
je dit Vredesnieuws ook in de toekomst nog krijgt, of je
vindt dat er sowieso wat tegengewicht moet zijn voor de
commerciële media? Stort dan minstens 4 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be
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vredesnieuws@pandora.be

Datum
6 juli

waar?
Wat en wie?
Joc Wijland Fortbaan Simmerdown

29 juli tot
2 augustus

CC Ter Dilft Bornem

Cultuurkamp 2013
org: Wereldwinkel Bornem

25 augustus
11-18u

Romerohuis
Rijweg 110 B, Puurs

10 jaar Romerohuis
Christelijke Basisbeweging

31augustus

Parochiezaal St Jozef Barbecue ten voordele van
Ruisbroek-Puurs
Vredesnieuws

7 september
vanaf 16u

Romerohuis
Rijweg 110 B, Puurs

30 jaar Christelijke Basisbeweging

Elke 2e
donderdag

Café De Balans
Eikevliet-Bornem

WUFF’S BLUES SESSIONS
Muziekcentrum WORM

Stuur een berichtje naar vredesnieuws@pandora.be met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.

