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VREDES
NIEUWS
Democratie is meer dan verkiezingen

Sommige politici huldigen de opvatting dat de
burger via verkiezingen zijn stem en voorkeur
kan laten horen en dat tussen verkiezingen in
de verkozen politici zelf autonoom hun beleid
kunnen beslissen en uitvoeren. Als democratie
gebaseerd moet zijn op de wil van het volk, dan
moet er echter meer gebeuren dan het houden van
verkiezingen. Dan moet er een constante dialoog
zijn tussen het volk en zijn vertegenwoordigers
waarbij beslissingen verantwoord, bekritiseerd
en beoordeeld worden (“Wereldvreemd in
Vlaanderen” - een boek van de Vooruitgroep).
De autonomie van politici is hoe dan ook een
fictie. Zo is het vermoeden groot dat deze
“autonomie” hen niet zal weerhouden om bedrijven
en allerhande clubs van industriëlen, financiers, ceo’s
e.d. te consulteren. In deze neoliberale tijden is het
zelfs vanzelfsprekend dat arbeidersbewegingen met
miljoenen leden minder invloed uitoefenen dan de
lobby’s van kapitaalkrachtige groepen. Democratie
veronderstelt dat de verhoudingen terug in orde
worden gezet en dat het sociale middenveld haar
rol kan opnemen. Als de democratische instellingen
dat zelf niet organiseren, dan zal het aan dat
middenveld zijn om meer activisme aan de dag te
leggen en de publieke ruimte te gebruiken om haar

stem te laten horen.
De volgende 4 verkiezingvrije jaren zullen dan jaren
worden van intense democratie rond belangrijke
thema’s die bij de verkiezingen (te) weinig aan bod
kwamen.
Zo is er de klimaatchaos die op ons afkomt en
waarvoor de volgende jaren een kans bieden die
nooit meer terugkomt. Zo is er de groeiende
ongelijkheid die ervoor zorgt dat de 3 rijksten van
deze aarde evenveel bezitten dan het nationaal
inkomen van de 47 armste landen. Om deze
ongelijkheid in stand te houden worden steeds
meer rechten van burgers afgenomen. Deze
beknotting van rechten worden verkocht als
verdediging tegen de gevaren van de diversiteit.
Terwijl deze diversiteit een gegeven is waarop een
toekomstgericht beleid iets moois kan maken.
Ondertussen komt ook onze sociale zekerheid
onder druk van een geglobaliseerde economie op
zoek naar steeds meer winst. Onze democratie
verkleinen tot Vlaanderen is ook hierop het
verkeerde antwoord. Als we onze democratie
willen redden dan is schaalvergroting het antwoord
en zal ons activisme ons ook op het Europese
niveau moeten brengen.
					Ludo

Laat onze regio niet stikken
OPEN BRIEF (oproep) aan de
Antwerpse en Oost-Vlaamse politieke
kopstukken, n.a.v. de verkiezingen.

Laat onze regio niet
(letterlijk & figuurlijk)
‘stikken’ a.u.b.
Onlangs organiseerde onze
‘burgerbeweging’ (werkgroep)
“Haal De Lijn over de Brug” 2
politieke verkiezingsdebatten
rond een hot item in onze regio’s,
namelijk ‘MOBILITEIT’.
Uw medewerking aan deze
debatten werd zeer gesmaakt,
omdat iedereen van de politici
deze regionale bekommernissen
zeer goed geabsorbeerd en
onderschreven heeft.
De meeste politieke visies
waren helder en dringen aan
op een totaal andere aanpak
inzake een goed structureel
openbaarvervoer (zoals bv.
intense samenwerking binnen
vervoersregio’s en niet meer per
provincie).
Wij zeggen U daarvoor alvast
dank.
Echter, naar aanleiding van deze
politieke debatten rond mobiliteit
in de Schelderegio Waas & KleinBrabant / Vaartland, krijgen wij
momenteel ontzettend veel mails
binnen rond de herinrichting van
de N16 (zit in de startfase).
Deze N16 krijgt hierdoor
een totaal ander karakter en
zal in feite zeer snel verkeer
toelaten tussen de E17 en
A12 en wordt dus een soort
supersnelle verbindingsweg
tussen 2 autostrades (en dit door
woonzones).
Het blijkt nu n.a.v. deze debatten,
dat vele mensen hierdoor
vrezen voor een zeer hoge
toename van het aantal wagens
en vrachtwagens (met nog meer
fileleed tot gevolg).
Mensen zijn hier zeer angstig over
omwille van hun gezondheid en
mobiliteit.

Men kan er bijgevolg van uitgaan
dat de hoeveelheid fijn stof in
onze regio sterk gaat toenemen.
Als de media nu onlangs
berichtten dat België helemaal aan
de top staat in Europa inzake het
gemiddeld aantal astma-gevallen
dat daar voor een stuk aan
gerelateerd is, is er terechte angst
bij een aantal burgers.
Bovendien is er nu reeds een
ernstige toename van het aantal
vrachtwagens, als gevolg van
talloze logistieke bedrijven die
gelegen zijn langs deze rijksweg.
Daarnaast wordt alle doorgaand
vrachtvervoer met gevaarlijke
stoffen in de richting van
Antwerpen via deze ‘snelle’
verbinding omgeleid, niet direct
een geruststelling voor de lokale
bevolking (men is dit verband
de situatie rond het ongeval in
Wetteren nog niet vergeten).
Deze optimalisering van de N16
is voor de regio dus niet echt een
zegen, als geen afdoend alternatief
voor handen is. Bijkomende en/of
flankerende maatregelen dringen
zich dan ook op.
“Haal DE LIJN over de Brug”
wil daarom formeel stellen dat
door de jarenlange verwaarlozing
van het openbaar vervoer in de
Schelderegio (vooral in KleinBrabant / Vaartland), er nu
dringend ook een optimalisering
nodig is om het aantal voertuigen
op deze rijksweg te verminderen
via een alternatieve en duurzame
mobiliteit, zoals een optimaal
openbaar vervoer.
In deze regio dient men
noodgedwongen te beschikken
over minstens één of 2 auto’s,
omdat er dus nauwelijks goed
(op elkaar afgestemd) openbaar
vervoer voorhanden is. Een
element dat in deze niet mag
verwaarloosd worden.
Een ander element is het verdere
isolement van een aantal Klein-

Brabantse deelgemeenten die
verder afgesloten worden van de
centra (noordelijke kant N16).
Tenslotte lijkt de kans groot
(politiek gezien) dat men in de
toekomst zal overwegen om
rekeningrijden toe te passen en
dus wellicht ook op deze N16.
Mogelijks een terecht idee,
maar dit zou natuurlijk nefast
zijn voor de lokale bevolking,
mocht dit gebeuren zonder
die noodzakelijke flankerende
maartegelen zoals een goed
openbaar vervoer over de
Scheldebrug (N16) en vooral voor
de ganse regio Klein-Brabant/
Vaartland en het Waasland.
Wij danken U dat U aandacht wil
besteden aan deze aanslepende
problematiek en hopen dat
U NA 25 mei ook hierin uw
verantwoordelijkheid zal willen
nemen.
Onze burgerbeweging “Haal De
Lijn over de brug” zal hierover
ook na de verkiezingen beroep
op uw partij blijven doen in het
belang van tal van burgers.
Hiervoor willen wij U nu reeds
van harte danken om deze
bekommernissen met ons te
delen.
Wij willen dit schrijven eveneens
verspreiden bij de publieke opinie,
want een grote groep burgers
hebben om dit initiatief verzocht.
Met vriendelijke groeten,
Namens KERN - “Haal DE LIJN
over de Brug” (Waasland & KleinBrabant/Vaartland),
Smet Dirk
Email: busverbinding@gmail.com
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SIMMERDOWN 5 JULI 2014
Thema: fairtrade
Dit jaar staat Fairtrade nog meer
centraal in Simmertown.
Fairtade is altijd al belangrijk
geweest voor Simmerdown.
Naar aanleiding van 5 jaar
Fairtradegemeente Puurs zetten
we dit thema nog extra in de
verf. Zoals elk jaar bieden wij
fairtradeproducten aan op
Simmerdown. In de editie van
2014 maken we het verhaal
achter de producten van de
wereldwinkel nog duidelijker.
Daarom kozen we dit jaar voor
Oxfam als partnerorganisatie.
Oxfam-Wereldwinkels
stelt zich tot hoofddoel het
maatschappelijk bewustzijn
ten aanzien van onrecht in
de handelsverhoudingen
te vergroten.Via een eigen
verkoopswerking creëren ze een
alternatief handelscircuit (met
producten van eerlijke handel),
om de consument bewust te
maken van de onrechtvaardige
handelsverhoudingen. Hiervoor
werken ze samen met
verschillende coöperatieven
en organisaties in het Zuiden,
waaronder ‘Montillo’.

Montillo

In 2014-2015 wordt het project
‘Red Montillo’ op poten gezet
in Paraguay. Dit voorziet in
capaciteitsondersteuning
voor de gelijknamige
biologische suikercoöperatie.
Montillo, partner van OxfamWereldwinkels sinds 2000,
groepeert 400 boerenfamilies die
op kleine schaal (gemiddeld 2 ha
per familie) suikerriet verbouwen.
De coöperatie ontstond in
1995, op initiatief van 14
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suikerproducenten die zich
samen wilden organiseren om
hun levensomstandigheden te
verbeteren.
Vandaag ontbreekt het Montillo
aan de nodige middelen en kennis
om haar leden substantieel te
kunnen versterken. Enerzijds
beschikt de coöperatie niet over
de nodige infrastructuur: ze heeft
bijvoorbeeld niet de capaciteit
om het riet op te halen bij de
boeren. Bovendien is Montillo - bij
gebrek aan een eigen raffinaderij
om riet tot suiker te verwerken
- genoodzaakt haar riet als

grondstof te verkopen. Daardoor
gaat de toegevoegde waarde van
de verwerking niet naar haar of
haar leden, maar naar de externe
raffinaderij. Anderzijds heeft
Montillo niet de expertise in huis
om haar boeren te ondersteunen
met betere landbouwtechnieken,
vormingen te geven over biocertificatie, agro-ecologische
technieken aan te dragen et
cetera. Bovendien bieden vele
producenten in de omgeving hun
suikerriet te koop aan.
Montillo zit daardoor in een
slechte onderhandelingspositie

“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is vernieuwd. Het eerste
kwartaalnummer van 2014 was
dubbel zo dik dan vroeger en vol
informatie die er toe doet.
Gie Goris sprak met de Nobelprijswinnaar Economie Amartya Sen
die al decennia mee het mondiale
intellectuele debat mee vorm geeft.
Een gepassioneerd -maar kritischpleidooi voor betere informatie.
John Vandaele analyseert de grote
uitdagingen waar Europa, en dus
straks ook de nieuwe Europese
Parlementsleden en Commissie voor
staan.
Alma De Walsche vraagt zich af wat er
nodig is om Europa en de wereld ertoe
aan te zetten toch de noodzakelijke
keuzes voor de toekomst maken,
ondanks de economische crisis en
andere drogredenen.
Tine Danckaers sprak met twee Roma
in Vlaanderen over individuele keuzes
en groepsbelang.
En nog veel meer (zie ook www.mo.be)

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
Vrede hoort steeds meer pleidooien
voor meer geld voor defensie en
reageert hierop. Naar aanleiding
van de Irakeese verkiezingen van
30/4 geeft Dahr Jamail meer inzicht
in de situatie.
Paul vanden Bavière volgt de
gesprekken tussen Israël en
Palestijnse
vertegenwoordigers
op de voet en constateert dat de
Palestijnen nog steeds in de kou
blijven staan.
Tine Vanhee, bewoonster van één
van de grootste favela’s in Rio
de Janairo geeft haar oordeel
over de pogingen van de regering
om de favela’s te pacificeren ter
voorbereiding van de wereldbeker.
Het dossier handelt deze keer over
Zuid-Afrika, 20 jaar na de apartheid.
En nog veel meer.

en krijgt haar oogst niet of
onvoldoende verkocht. Als
uitweg hiervoor, lanceerde ze
zich in de verwerking van riet tot
biologische rum. Maar zonder
degelijk business plan slaagde de
coöperatie er onvoldoende in
haar rum verkocht te krijgen.
Montillo staat onder grote druk,
omdat haar leden hun riet via
andere kanalen proberen te
verkopen. Desintegratie dreigt
als Montillo er niet in slaagt de
boerenfamilies te overtuigen van
de meerwaarde van risicodeling
en coöperatieve mechanismen.
Oxfam-Wereldwinkels wil
Montillo daarom de nodige
ondersteuning geven om haar
positie te kunnen versterken.
We zien de toekomst voor een
versterkt Montillo hoopvol in,
temeer daar er in het dorp
waar de coöperatie gevestigd
is, een nieuwe raffinaderij
wordt gebouwd. Montillo staat
dus voor een kans om haar
(onderhandelings-)positie te
versterken, maar heeft daarvoor
een duw in de rug nodig (zowel
op vlak van infrastructuur als
expertise).

Kinderdorp
Help de boeren in het Zuiden aan
een eerlijk loon!
GEZOCHT: avontuurlijke,
enthousiaste kinderen en
jongeren (4-14 jaar) die geen
uitdaging uit de weg gaan!
Kan jij je vinden in deze
omschrijving en wil je ook een
stukje van de wereld verbeteren?
Kom dan op zaterdag 5 juli 2014
vanaf 14u naar Simmerdown
kinderdorp! Onder het motto
‘Samen staan we sterk’ zullen
we met zijn allen via supertoffe
opdrachten de boeren helpen
om op een eerlijke manier geld
te verdienen. Maak je klaar voor
een namiddag springen, lopen,

klimmen, denken, knutselen … en
nog veel meer!
Deelname is gratis.
Hopelijk zien we je dan!

Wereldkeuken
Verschillende en diverse
wereldgerechten op één bord
Tussen 17 en 20u kan je genieten
van een uitgebreide keuze met
de beste keuken uit verschillende
werelddelen. Typische (h)eerlijke
gerechten uit onder andere
Afrika, Sri-lanka en Oost-Europa
worden bereid en aangeboden
door sympathisanten uit verre
continenten, in samenwerking
met de mensen van het LOI van
Puurs, met ondersteuning van
Oxfam wereldwinkel Puurs en
11.11.11-Puurs. Ook vegetarisch
tafelen is mogelijk.
Wie de vorige edities kwam eten
weet dat alle smaken rijkelijk
aanwezig zullen zijn!
We bieden deze culinaire maaltijd
aan voor 11 € (volwassene) of
7 € (jongeren onder 14 jaar).
Voorinschrijven is noodzakelijk.

Fairtrade cocktailbar
Mixmaster Paetus aan het werk…

Repair Café / kom met
de fiets!
Het Repair Café Klein Brabant
komt naar Simmerdown. De
vrijwilligers van RC KB kijken
gratis en voor niet je fiets na
en doen, indien mogelijk, enkele
kleine herstellingen. Je zou voor
minder je ros van stal halen.

Wereldmarkt

Wie houdt van exotische
hebbedingetjes, gadgets en tal van
andere attributen, moet daarvoor
niet perse
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nemen naar één of andere
zuiderse bestemming. Wij maken
het je iets gemakkelijker en
brengen die zuiderse bestemming
gewoon naar jou! Gedurende
heel het festival kan je gezellig
rondsnuffelen op onze kleurrijke
multiculturele wereldmarkt! Op
zoek naar een originele lamp?
Nood aan een nieuwe outfit?
Verkocht aan een met de hand
geknoopte mat? Of gewoon ‘pour
le plaisir des yeux’! Op deze
markt vind je het allemaal! Ook
willen we op deze wereldmarkt
een plaats creëren waar enkele
NGO’s en andere mundiale
organisaties u willen laten
kennismaken met hun werking en
hun betrokkenheid met oog op
de wereldproblematiek.
Gratis voor Noord-Zuidorganisaties, goede doelen,…
Betalend voor commerciële
stands (20 €)

en affiches. Ook hier kiezen
we voor zo milieuvriendelijk
mogelijke oplossingen.
Als festival hebben we een hoog
energieverbruik (PA, verlichting,
koelwagen,…). Sinds dit jaar
zullen we geen gebruik meer
maken van een generator op
fossiele brandstof om ons
van energie te voorzien. Het
Jeugdontmoetingscentrum
WIJland zal ons voorzien van
energie.
Er is nog een lange weg naar
een volledig duurzaam festival,
maar jaarlijks proberen we
op verschillende domeinen te
bekijken hoe we hieraan kunnen
werken.

Wil je helpen?

Natuurlijk kan dit alles niet
gerealiseerd worden zonder
een team van enthousiaste
medewerkers! Daarom zijn
Volg live het WK
we opzoek naar een heleboel
mensen die pintjes willen tappen,
Volg het WK (overdekt) op groot controleposten willen bemannen/
scherm, zo mis je geen seconde
bevrouwen, aan de doorgeef
van het WK!
willen staan, aan de bonnekes
willen zitten,willen meehelpen als
Duurzaamheid
steward,… Heb jij zin om hierbij
te helpen? Of ken je nog mensen
die een handje zouden willen
Met Simmerdown proberen we
toesteken? Laat dit dan even
zoveel mogelijk oplossingen te
zoeken met respect voor mens en weten door een mailtje te sturen
natuur.Vanaf de beginjaren kiezen naar bertien@simmerdown.
be met daarin je naam, adres,
we reeds bewust voor fairtrade
telefoonnummer, wanneer je wil
in onze cocktailbar (rhum, suiker,
helpen en +/- het aantal shiften
fruit) en onze wijnen.Vanaf dit
(2u) dat je wil doen. We maken er
jaar verkopen we enkel nog
alvast een fantastisch festivalletje
fairtrade frisdrank.
van!
Onze medewerkers dragen met
trots Earth Positive fairtrade
Het medewerkerssysteem werkt
tshirts, dewelke ze jaarlijks
als volgt:
kunnen herbruiken. Geen
- 2 shiften: een grote drankkaart
kasten vol Simmerdown-tshirts,
aan halve prijs
maar 1 eerlijke, ecologische
3 shiften: een grote drankkaart
en kwaliteitsvolle tshirt. Deze
aan halve prijs en wereldbuffet
vrijwilligers kan je dezer dagen
aan kinderprijs (via www.
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simmerdown.be/2014/

wereldbuffet_medewerker.html )
- 4 of meer: 2 grote drankkaarten
aan halve prijs en wereldbuffet
aan kinderprijs
Uit ervaring weten we dat de
laatste loodjes het zwaarste
wegen.Vele handen maken het
werk licht en daarom zijn we op
zoek naar extra helpende handen
op zondag 6 juli.
We willen dit jaar meer reclame
maken door raamaffiches te
verspreiden in de ruime omgeving.
Dus als je een raam, school of op
een andere heel zichtbare & druk
bezochte plaats weet, mag je dit
altijd laten weten en we bezorgen
je met veel plezier wat affiches!
Alvast bedankt!
Zonnige groeten
Het Simmerdown-team!

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
Willebroek
Wereldwinkel
Elke derde zaterdag van de maand
van 13 tot 16u
Boom
Elke tweede dinsdag van de maand
behalve juli en augustus
Tussen 19 en 20 u
Leopoldstraat 25, Boom

THATCHER AAN DE SCHELDE
.Het was geen verheffend
schouwspel. Liesbeth Homans die
de kritiek op haar beleid pareert
met “U kent me niet. U weet niets
over mij of mijn jeugd. U hebt
mij nog niet eens gesproken”
tegenover Jan Vranken in
“Terzake”.Vranken was jarenlang
professor aan de Universiteit
van Antwerpen en expert
armoedebeleid. Hij is ook medeauteur van de jaarrapporten over
armoede en sociale uitsluiting.
Half april verscheen bij Epo zijn
boek “Thatcher aan de Schelde”
over het armoedebeleid van de
stad Antwerpen en van Liesbeth
Homans (OCMW-voorzitter &
schepen stad Antwerpen) in het
bijzonder.

Het gaat om het beleid

Zijn verwijzing naar Thatcher
heeft natuurlijk alles te maken
met het beleid van Thatcher en
niets met een eventuele gelijkenis
tussen Thatcher en Homans. Hij
begint met een terugblik hoe een
dergelijk beleid een samenleving
kan veranderen. “In 1979, bij het
aantreden van Thatcher, behoorde
het Verenigd Koninkrijk tot de
meest gelijke democratische
samenlevingen ter wereld (met
een gelijkere inkomensverdeling
dan België).” De reële inkomens
van de armste 10% daalde met
2,4% tussen 1979 en 1990.
Het reële inkomen van de tien
procent hoogste inkomens nam in
dezelfde periode met 48% toe.
Zijn vrees dat het in Antwerpen
dezelfde richting uitgaat is niet
enkel gestoeld op de impact van
de verschillende maatregelen van
de bewindsploeg. Er is ook het
perspectief van waaruit het beleid
ingekleurd wordt. Als dat een
perspectief is waarin vakbonden
en middenveld hinderpalen zoniet

vijanden zijn, waarin mensen
met migratie-achtergrond te
wantrouwen zijn, mensen in
armoede zelf schuld hebben aan
hun situatie, ... dan komen we in
een straatje zonder einde.

OCMW onvervangbaar

De auteur onderscheidt
een direct en een indirect
armoedebeleid. Indirect is alles
wat binnen een algemeen beleid
kadert zoals organisatie van de
arbeidsmarkt en huurmarkt.
Vranken hecht hier veel belang
Grondrechten
aan en vindt daarom dat het
Vranken fileert beleid en
OCMW de draaischijf moet
perspectief aan de hand van
blijven van het armoedebeleid in
verschillende topics. Daarbij
een stad of gemeente. De missie
maakt zijn expertise over
die aan het OCMW meegegeven
armoede het boek niet enkel
werd spreekt boekdelen:
lezenswaardig voor elke
“Elke persoon heeft recht op
Antwerpenaar maar evenzeer
maatschappelijke dienstverlening.
voor elkeen die geïnteresseerd
Deze heeft tot doel eenieder in
is in hoe een werkelijk
de mogelijkheid te stellen een
armoedebeleid eruit kan zien.
leven te leiden dat beantwoordt
In het eerste hoofdstuk verwijst
aan de menselijke waardigheid’.
hij naar de Belgische Grondwet
Hij onderkent dat het OCMW
die voorziet in een aantal
door een maatschappij in crisis
grondrechten:
onder druk komt te staan maar
– het recht op arbeid
het mag niet kunnen dat de
(...), het recht op billijke
organisatorische omkadering
arbeidsvoorwaarden en een
wordt aangetast of de focus op
billijke verloning, alsmede het
zorgverlening of respect voor
recht op informatie, overleg en
de persoonlijke levenssfeer
collectief onderhandelen;
verdwijnt. Hij begrijpt ook niet
– het recht op sociale zekerheid,
de overmatige aandacht van
bescherming van de gezondheid
Homans voor de (geringe) sociale
en sociale, geneeskundige en
fraude. Ze beweert zelfs dat
juridische bijstand;
te veel mensen beroep doen
– het recht op behoorlijke
op de sociale zekerheid. Door
huisvesting;
verschillende drempels komen
– het recht op de bescherming
echter heel wat rechthebbenden
van een gezond leefmilieu;
niet aan hun trekken bij het
– het recht op culturele en
OCMW. Onderzoeken wijzen
maatschappelijke ontplooiing.
uit dat rond de 65% van de
Dit lijstje zijn geen wensen maar
moeten de basis vormen voor een rechthebbenden op bijstand
(Recht op Maatschappelijke
beleid. In het decreet van 13 juli
Integratie) hierop geen beroep
2012 staat dat een lokaal sociaal
doen.
beleid de sociale grondrechten
voor alle burgers met garanderen
met bijzondere aandacht voor
Het middenveld
de kwetsbare doelgroepen en
De aanval van het Antwerpse
de toegankelijkheid tot deze
stadsbestuur op het middenveld is
grondrechten.
voor Vranken een brug te ver. Het
niet langer
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van straathoekwerkers is volgens
hem een regelrechte schande.
Het sociale middenveld moet
het in Antwerpen doen met
meer dan een miljoen Euro
minder. Dat doet denken aan
de Nederlandse aanpak waar
men de mond vol heeft van
de participatiesamenleving. De
ex-professor spreekt over een
onerechtmatige toe-eigening
van het begrip ‘participatie’.
Onder het mom meer mensen
te laten participeren in zorg en
andere taken van de overheid,
worden essentiële taken van de
overheid verminderd of afgeschaft
waardoor nog meer mensen in
de kou komen te staan.Volgens
hem is zonder machtsdeling geen
participatie mogelijk en dat is
duidelijk niet de bedoeling.

Gezondheid

Vranken heeft het ook over
gezondheid. Hij vertrekt
vanuit de vaststelling dat
levensverwachting en -kwaliteit
dalen met hoe lager je op de
socio-economische ladder staat.
Armoedebeleid moet hierop een
aangepast antwoord vinden. En

			Ludo

Jobs4Climate

Zeventig middenveldorganisaties
verenigd in de klimaatcoalitie
- waaronder de grootste
vakbonden, milieu- en NoordZuidorganisaties - lanceren de
campagne ‘Jobs4climate’. Het
initiatief belicht de jobcreatie
door duurzame investeringen.
Investeringen in energierenovaties,
een slim elektriciteitsnet,
Superdiverse
hernieuwbare energie en
milieuvriendelijk vervoer leveren
samenleving
tot 60.000 bijkomende jobs op
Onze samenleving is de laatste
in België. Tegelijk kunnen ze de
jaren geëvolueerd naar een
luchtvervuiling terugdringen, de
superdiverse samenleving. De
afhankelijkheid van dure fossiele
Antwerpse bevolking bestaat
ondertussen uit 36% ‘allochtonen’ brandstoffen afbouwen en de
(minstens één van de grootouders klimaatverandering afremmen. Op
de website www.jobs4climate.
is van vreemde herkomst). Bij de
be staan ludieke filmpjes
kinderen van 0 tot 9 jaar loopt
die de campagneboodschap
dat percentage op tot liefst 56%.
ondersteunen.
Een bestuurder die dan migratie
in al haar aspecten dan reduceert De campagne wil de
sociaaleconomische voordelen
tot een gevaarlijk fenomeen en
van een sterk klimaatbeleid
mensen van vreemde origine van
daaruit bekijkt, is dan zelf wel heel onder de aandacht brengen. Ze
is een antwoord op het IPCC
gevaarlijk bezig. Dat is nochtans
de bril die blijkt uit de presentatie klimaatrapport dat op 31 maart
verscheen. Een ontspoord
van het N-VA van juli 2012 over
klimaatsysteem is nog te
het migratiebeleid in Antwerpen.
vermijden als we wereldwijd,
Ontelbare onderzoeken
maar ook in België, voldoende
bevestigen ondertussen dat
investeren in emissiereducties.
racisme en discriminatie wijd
verspreid zijn in Vlaanderen.
Niet voor Homans die het
Verdubbel het tempo
allemaal heel relatief vindt en
van energierenovaties
de verantwoordelijkheid bij de
in België
slachtoffers legt.
In heel wat woningen in België
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dat kan natuurlijk niet bestaan uit
een evolutie om meer drempels
te creëren voor mensen in
armoede. Dat zal enkel maar de
trend versnellen dat mensen in
armoede minder beroep doen of
gezondheidszorgen.

gaat energie verloren door
onvoldoende isolatie of een

inefficiënte verwarmingsinstallatie.
Het merendeel van de woningen
in ons land heeft bijvoorbeeld nog
geen muur- of vloerisolatie.
Daardoor zitten de bewoners
opgezadeld met een té hoge
energiefactuur. Een grondige
energierenovatie van een woning
kan het energieverbruik met 2/3
terugdringen. De klimaatcoalitie
roept op om volop in te zetten
op de grondige energierenovatie
van woningen.

Versnel investeringen
in hernieuwbare
energie

Ons land moet de vervuiling
door broeikasgassen in enkele
decennia bijna op nul brengen.
De energieproductie zal niet
langer gebeuren met fossiele
brandstoffen maar wel met hernieuwbare bronnen zoals wind en
zon.
Momenteel lopen de
investeringen in nieuwe
productiecapaciteit achter op
de doelstellingen. We lopen
volgens de regulator zelfs het
risico op een stroompanne
omdat er niet genoeg elektriciteit
kan geproduceerd worden als
de vraag erg hoog is. Ook de
investeringen in groene warmte
lopen achter op plan.Voldoende
investeringen in hernieuwbare
energie en energieopslag kunnen
tot 20.000 bijkomende jobs
creëren in België.

Investeer in het
elektriciteitsnet van de
toekomst
Het elektriciteitsnet staat voor
een grondige modernisering.
We hebben nood aan een slim
net waarin vraag en aanbod van
elektriciteit beter op elkaar
afgestemd zijn. Het net moet
ook meer stroom kunnen
transporteren en de productie
van vele hernieuwbare bronnen
opvangen.

Openbaar vervoer
schreeuwt om
investeringen

De afgelopen tien jaar is het
gebruik van het spoor met de
helft toegenomen, maar de
investeringen zijn niet gevolgd.
Daardoor vallen er steeds
meer gaten: van treinen of
de infrastructuur die het laat
afweten tot dienstverlening die
ondermaats is of lijnen die te
weinig worden bediend.
De investeringsplannen van de
NMBS groep maken het niet
mogelijk om de noodzakelijke
groei van het spoorvervoer
op te vangen. De investeringen
en middelen voor de werking
moeten meer toenemen dan nu
voorzien.

Investeer in duizenden
kilometers nieuwe
fietspaden

In ons land liggen er nog
honderden kilometers fietspaden
slecht bij. Er is tevens nood aan
een uitgebreid fietspadennetwerk
met 12.000 kilometer nieuwe
fietspaden. Daarbij horen ook
nieuwe fietssnelwegen, zeker
nu elektrische fietsen aan
populariteit winnen.

Biobello, een hart
voor mens en natuur,
ook in Puurs
Met Biobello geef je smaak aan
je leven. De smaak van lekker
en gezond, én de smaak van
solidariteit. Want Biobello werkt
met mensen die in het gewone
arbeidscircuit moeilijk aan de bak
komen. Sociale tewerkstelling dus,
maar ook duurzame, biologische
teelt. Alle producten van Biolabel
dragen het onafhankelijke
Biogarantie-label.
Dankzij een netwerk van lokale
bioboeren worden overbodig
transport en energieverspilling
vermeden. En doordat er alleen
op bestelling wordt gewerkt,
zijn er geen teeltoverschotten.
Resultaat? De boeren zijn zeker
van hun afzet tegen eerlijke
prijzen. En de klant is zeker van
gezonde groenten en fruit om van
te smullen.

Elke week een verse
mand natuur
Sinds 2010 heeft Puurs met de
“Duurzaamheidsgroep Groenten
en Fruit” zijn eigen Biobello
afhaalpunt. Wekelijks kan je
kiezen tussen vijf overheerlijke
pakketten:
• Groentepakket mini
• Groentepakket maxi
• Fruitpakket
• Gemengd pakket mini
• Gemengd pakket maxi
Je pakket of pakketten bestel je
bij de verantwoordelijke van het
afhaalpunt. En de afhaling gebeurt
op een vaste dag in de week.Voor
Puurs is dit op een maandagavond.
Een keertje niet bestellen? Dat
kan want er is geen verplichting
of abonnement. Wat zit er in
je pakket? Laat je verrassen of

neem vooraf een kijkje op www.
biobello.be
Voor de prijs hoef je het niet te
laten. Je hebt al een pakket vanaf
8,5 euro per week! De prijzen
zijn allemaal terug te vinden op
www.biobello.be. En de levering
in het afhaalpunt krijg je er gratis
bovenop.

Steun aan De Schakel
In Puurs wordt De Schakel
ondersteund door de
Duurzaamheidsgroep. De
korting op de pakketten wordt
gebruikt voor de aankoop van
aardappelen. Maandelijks worden
de aardappelen uitgedeeld samen
met de voedselpakketten. Zodat
ook zij die het met minder
moeten stellen van duurzame,
biologische producten kunnen
genieten.Van solidariteit
gesproken!

Geïnteresseerd?
Interesse om Biobello uit te
proberen? Neem dan contact op
met nathalie.vanderkindere@
gmail.com
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BARBECUE
30 AUGUSTUS

Zaal St. Jozef Ruisbroek-Dorp

met muziek, special acts, optredens, sfeer, vrienden, ouden medestrijders, ...

Openingsuren
Wereldwinkels
Breendonk: 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 10-16

Puurs:

wo 14-16
do 10-12.30 en 18-20
Vr 10-12.30
za 10-17 doorlopend

St.Amands

Vanaf 18.00u,
Gratis inkom,
democratische prijzen,
multi- en soms zelfs cultureel
(INSCHRIJVEN VOOR ETEN VERPLICHT;
14€/pers (6€/-12j) storten op rek.nr 401-2016201-74 +
vermelding aantal)

ten voordele van het

VREDESNIEUWS
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di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17

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

Agenda

Het had ook hierover mogen gaan		

p. 1

Laat onze regio niet stikken		

p. 2

Simmerdown		

p. 3

Thatcher aan de Schelde		

p. 6

Jobs4climate		

p. 7

Biobello		

p. 8

Barbecue Vredesnieuws		

p. 9

Agenda		

p. 10

vredesnieuws@pandora.be

Datum

waar?

Wat en wie?

* 7 juni
14-18u
* 8 juni
vanaf 13.30u
* 14 juni
10u
* 26 juni
vanaf 13u
* 5 juli
vanaf 14u
* 30 augustus
18u

Botanique Brussel

Conferentie Jobs4Climate

CC Ter Dilft Bornem
Breeven
Elcker)ik Antwerpen
Breughelstraat 31-33
Boom, Kaai, Grote
Markt, Heldenplaats
Joc-Wijland Puurs

Wereldfestival Ezperando
Liberaliseren, dereguleren en privatiseren
Ubuntu wereldfestival
Wereldfestival Simmerdown

Parochiezaal St Jozef Barbecue ten voordele van Vredesnieuws
Ruisbroek

Bericht aan de abonnees: heb je liever dit vredesnieuws in de vorm van een pdf-file in je email-postbus?
Stuur een berichtje naar vredesnieuws@pandora.be met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.

