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VREDES
NIEUWS
TAMARA boven TINA

Sinds de Britse Eerste Minister Margaret Thatcher de
slogan lanceerde “There Is No Alternative” (TINA
of Er is geen alternatief) is deze het geliefkoosde
slagwoord geworden van alle conservatieven. Dat
moet dan de armoede aan inspiratie en het gebrek
aan durf verdoezelen maar vooral de belangen die
achter elk beleid schuil gaan.Voorbeelden? Er is wel
degelijk een alternatief voor belastingen gericht op
inkomens uit arbeid. Namelijk meer belastingen op
grote vermogens maar dan moeten economisch
machtigen worden aangepakt. Er is wel degelijk een
ander beleid mogelijk voor onze energievoorziening.
Maar dan moeten de energiereuzen niet langer
ontzien worden en moet de factuur bij de grote
verbruikers gelegd worden. Een echt armoedebeleid
in plaats van stigmatiserende 1 euromaaltijden is
perfect haalbaar. Het Netwerk Tegen Armoede
herhaalt in den treure haar voorstellen maar
constateert een beleid dat de armoede doet
toenemen. Mobiliteit hoeft geen doodlopende
straat te zijn met zwaar milieu-impact en hogere
gezondheidsrisico’s. Ringland in Antwerpen maar
ook in onze regio bewijzen burgerbewegingen als
ProMobiel dat een andere insteek en zonder heilige
koeien zoals salariswagens het effect voor allen
positief kan zijn.
De burgerbeweging Hart Boven Hard wil dan
ook op haar volgende Grote Parade (20 maart)

deze alternatieven in de schijnwerpers zetten. In
het Engels zou het zo klinken: There Are Many
Alternatives Ready and Available (Tamara of Er zijn
vele alternatieven klaar en beschikbaar).
Ook jouw nationale organisatie roept waarschijnlijk
mee op (zie http://www.hartbovenhard.be).
Vanuit onze regio steunen alvast volgende
verenigingen de oproep:
Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland, 11.11.11
Puurs, ‘tLekkerland, PVDA Willebroek, Groen
Bornem, Wereldwinkel Breendonk, Wereldwinkel
Puurs,Velt Klein-Brabant, PVDA Klein-Brabant, ATD
Vierde Wereld,Vluchtelingen-werkgroep Argos,
VZW Grassroots - Bar Baraque Puurs, Promobiel
Klein-Brabant-Vaartland, Groen Puurs, Christelijke
Basisbeweging (CBB) vzw - Fietsersbond KleinBrabant/Vaartland, ACV Klein-Brabant-Vaartland
Je ziet ons achter de vlag “Hart Boven Hard Klein-Brabant-Vaartland). 			
Naar Brussel met het openbaar vervoer:
Bornem-station: bus 11783 om 12.44u naar Puurs
Puurs: trein naar Mechelen om 13.01u
Willebroek: trein naar Mechelen om 13.07u
Mechelen: trein naar Brussel-Noord
Tip: Reserveer om 11.30u in restaurant Wijd&Zijd
en om 13.07 in Willebroek op de trein.
						Ludo

Na de geslaagde Parade van vorig
jaar blijven er genoeg redenen
voor een nieuw signaal:
grote maatschappelijke
uitdagingen tonen zich steeds
duidelijker, dichter op de huid
van iedereen: burn-outs en
depressies, klimaatopwarming,
structureel racisme, veiligheid
en terreurdreiging, de
vluchtelingenproblematiek,
toenemende ongelijkheid en
armoede, …
Het huidige beleid lijkt vaak
eerder de kwalen dan de
remedies te versterken: langer
openhouden van bedenkelijke
kerncentrales, hogere
elektriciteitsfactuur voor
gezinnen, gemiste taxshift, nieuwe
gevechtsvliegtuigen, besparingen
op openbaar vervoer, opzichtig
racisme in de aanpak van terreur,
verhoogde druk op de sociale
zekerheid en de kwetsbaren, meer
btw voor jeugdwerk, wurgende
EU-eisen voor Griekenland, het
handelsakkoord TTIP, …
Intussen neemt de samenleving
de zaken steeds meer zelf in
handen: Ringland, allerlei vormen
van deeleconomie, opvang
vluchtelingen door burgers,
energiecoöperaties voor
windmolens, … ‘We beleven
vandaag niets minder dan een
revolutie’, aldus economiefilosoof
Rogier De Langhe (Universiteit
Gent) in De Morgen, 2 jan 2016.
Je moet niet ‘links’ zijn om te zien
dat het bekende model van markt
en blinde groei lang niet op alle
uitdagingen nog een antwoord
heeft. Aan de top uit zich dat in

een steeds openlijker keuze voor
het recht van de sterkste. Aan de
basis groeien heel andere ideeën
en modellen: verbinding boven
competitie, winst ligt in delen.
Voor welk toekomstverhaal gaan
we?

De Grote Parade van
Hart boven Hard en
Tout Autre Chose…
wil die vele overtuigingen aan de
basis voor één keer één bedding
bieden. We maken ons samen
zichtbaar, als een kleurrijke
stroom van alternatieven: van
bioboeren tot maatschappelijk
werkers, van kunstenaars tot
wereldwinkeliers, van openbare
diensten tot de transitiebeweging,
van repair cafés tot alle duizenden
vrijwilligers die de samenleving
elke dag veerkracht blijven geven.
Zo’n stroom is onvertoond.
wil een positief signaal zijn aan
de politiek: deze heel brede
vertegenwoordiging van de
gemeenschap wil zich engageren
om het roer om te gooien:
voor een gezonder klimaat en
een menselijker bestaan voor
iedereen. Sterker, we zijn er al
mee bezig! Zo bieden we ook een
kader voor de verontwaardiging
van al wie zich niet meer herkent
in deze samenleving, en daartegen
in het geweer wil komen.
zet de gedeelde lijnen uit, terwijl
het alle deelnemende krachten
zijn die ze zelf mee inkleuren,
met wat zij belangrijk vinden.
De Parade is niet meer dan de
bedding, de stroom zijn we samen.

Wat is het verschil met
de Parade van vorig
jaar?
In 2015 liepen we met tien
hartenwensen achter de banner
‘Er is wel een alternatief!’
In 2016 maken we van dat
alternatief een meervoud: er zijn
zoveel alternatieven! Onze vrij
algemene hartenwensen – die
we heel sterk blijven koesteren
– krijgen nu vele concrete
gezichten. We spreken niet langer
alleen wensen uit, we doen ook
gezamenlijke voorstellen.
Niet als een politieke partij,
maar als een burgerbeweging: als
ouders en kinderen, als werkende
mensen en vrijwilligers, of als
mensen die elke dag moeten
strijden om te overleven.Vanuit
onze dagelijkse ervaring in de
samenleving.
Samen vormen deze alternatieven
ons voorstel voor ‘een
samenleving met een plus’.
Plus als ‘fair, menselijk, solidair,
duurzaam’: de goede samenleving
Plus als teken van verbinding en
boven-economische meerwaarde
Plus als alternatief voor het
minnetjes-beleid van het huidige
beleid
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DE ALTERNATIEVEN VAN
HART BOVEN HARD
Op 12 december 2015 dachten
we over die alternatieven na op
Hartslag 3, onze halfjaarlijkse
open conferentie over het
gedeelde verhaal van Hart boven
Hard. Ruim 300 burgers wisselden
hun ideeën uit met experts, in
tien werkgroepen over wonen,
mobiliteit, onderwijs, cultuur,
gezondheid, arbeid, belastingen, …
De uitkomsten van de Hartslag
hebben we in vijf krachtlijnen
gegoten, de onderstroom van de
Grote Parade.
Ontdek onze basisprincipes en
concrete alternatieven!
Op de Grote Parade vullen
jullie concrete alternatieven en
praktijken deze lijst verder aan…

Democratie is de
som waarin iedereen
meetelt
Superdiversiteit, cultuur, vrijwilligerswerk, middenveld: een
kleurrijk sociaal weefsel maakt
mensen sterker en samenleven
fijner.
We doen vrijwilligers floreren
dankzij een goede omkadering
• met extra investeringen in
verenigingen en jeugdwerk
• met een sterk middenveld
als fitnesscenter voor de
democratie
• …
Iedereen veilig en zonder angst
• met een gerichte aanpak van
terreur
• zonder hele
bevolkingsgroepen over één
kam te scheren
• …
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Zero tolerance voor
discriminaties en racisme
• met praktijktesten op
de arbeidsmarkt en de
woonmarkt
• met het afleggen van het
hoofddoekenverbod
• met een brede aanpak van het
seksisme
• …
Sport en cultuur voor allen is
energie voor het leven
• met poëzie in elke klas en
kunst als broeikas
• Gezonde debatten door
gedegen informatie
• …
met publieke steun voor
alternatieve media
• met een onafhankelijke
openbare omroep
• …

De nieuwe economie
maken we samen
Arbeid, belastingen, (deel)
economie: nieuwe solidaire ideeën
voor de economische onderbouw
van onze maatschappij.
Betere verdeling van werk en
leven: het ware levenswerk
•
•

met een kortere fulltime
met serieus werk voor
jongeren, in plaats van minijobs
• met voldoende kansen voor
mantelzorg voor jong en oud
• …
We investeren voluit in wat
dringend is
• met de bouw van scholen en
sociale woningen
• met initiatieven die inzetten
op sociale en ecologische
winst
• met verbindende modellen als

coöperatie en deeleconomie
• …
We spreken de grote vermogens
aan
• met een vermogensbelasting
• met herverdelende
belastingen
• zonder fiscale achterpoorten
zoals de notionele interesten
• …

We gaan voor een
klimaat in evenwicht
Ecologie, hernieuwbare
energie, mobiliteit, transitie:
duurzame alternatieven voor het
vervuilende groeidenken en alle
filestress.
Onze zware voetafdruk gaat van
het gaspedaal
• met een snelle omschakeling
naar hernieuwbare energie
• met voorrang voor duurzame
voeding, kleding, woningen,
producten
• met een minister van transitie
• met stimulansen voor
ecologische landbouw
• en voor energie van de
gemeenschap
• …
We gooien het stuur om, richting
duurzame mobiliteit en minder
filestress
• met het openbaar vervoer en
de fiets als locomotief
• in plaats van fiscale gunsten
voor bedrijfswagens
• …
We gunnen onze vermoeide
kerncentrales hun pensioen

We halen onze
rijkdom uit straffe
basisvoorzieningen
Wonen, sociale zekerheid,

gezondheidszorg, publieke
diensten: investeren in
toegankelijke opvang en
ondersteuning van de wieg tot
het sterfbed.
Woonzekerheid voor iedereen is
een dak boven de samenleving
• met meer sociale woningen
want op wachtlijsten kan je
niet wonen
• niemands woonkost mag
hoger zijn dan een derde van
z’n inkomen
• …
Gezondheidszorg is van ons
allemaal, niet van de commercie
• met voorrang voor een
drempelloze en open eerste
lijn in de zorg
• met overal
wijkgezondheidscentra
• met een stop op de wildgroei
van privéverzekeringen
• …
Een sterke sociale zekerheid
maakt ons wereldkampioen
mensenrechten
• met alle uitkeringen boven de
armoedegrens
• met versterking van de
wettelijke pensioenen
• …
Nabije diensten zijn
gemeenschappelijk goed, en goed
voor de gemeenschap
• van postkantoren en
bibliotheken tot zwembaden
en bushaltes
• met voorzieningen voor elke
leeftijd: crèches, jeugdhuizen
en woon- en zorgcentra
• Een brede school
• …
met een integrale, intersectorale
aanpak van de opvoeding
• binnen een hecht netwerk van
buurtvoorzieningen
• …
Niemand boven de wet, maar ook
niemand eronder
• met juridische bijstand aan de
basis, zoals wetswinkels
• …

Onze toekomst stopt
niet aan de grens
Vluchtelingen, oorlog en
vrede, rechtvaardige handel,
ontwikkelingssamenwerking: wij
denken over de samenleving als
wereldburgers.
We vangen vluchtelingen
menswaardig op, zegt de wet
• met creatieve
samenwerkingen tussen
overheid en burgers
• …
Minder oorlog oogsten, door
geen oorlog te zaaien
• onze wapens zijn ontwikkeling
en vredesdiplomatie
• geen gevechtsvliegtuigen
• geen militairen in onze
steden en geen dubieuze
wapenexport
• …
Handel met een hart, een
hefboom tot verandering
• met de wijsheid van solidaire
wereldburgers
• zonder ontwrichtende
akkoorden als TTIP
• …
Sociale bescherming wereldwijd
• investeren in sociale
bescherming is goede
ontwikkelingssamenwerking
•

…

Vredesnieuws
vind je op www.vredesnieuws.be
en nu ook op facebook (https://
www.facebook.com/vredesnieuws).
Like it en je blijft op de hoogte van
allerhande initiatieven in KleinBrabant - Willebroek.
Als je zeker wil zijn dat je dit
Vredesnieuws ook in de toekomst
in je postbus of emailbox wil
krijgen, stort dan minstens 4 Euro
op rek 401-2016201-74 van het
Vredesnieuws

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

ViaVelo Palestina
Hoe?
‘t Is op de fiets dat we de
volkswijken van Brussel
doorkruisen om onze solidariteit
uit te drukken en respect te
eisen voor de onvervreemdbare
rechten van het Palestijnse volk.

Wie zijn wij ?

Op zaterdag 14 mei 2016 zal Via
Velo Palestina fietsen voor
Een vrij en onafhankelijk Palestina

We zijn een groep mensen,
We rekenen op je
Nederlandstaligen en Franstaligen,
die graag fietsen en die militeren steun :
voor een rechtvaardige vrede in
Help ons financieel, met een
het Nabije Oosten.
storting op rekening n° BE48
0014 3559 3027 van PJPO Ittre,
Wat willen wij ?
met vermelding: ‘Via Velo Palestina
2016’
Wij willen aanklagen dat Israël
het internationale recht niet
Haal je fiets van stal en kom ons
respecteert en we willen de
vervoegen op deze protest-rit
aandacht trekken op:
• de bezetting van Palestijnse
grond,
Contact: Geneviève Freres: 0475
• het Israëlische kolonialisme en
533 276 – Marco Abramowicz:
de systematische aanhechting
0476 297 359
van Palestijnse gebieden,
• de apartheid waarvan alle
via.velo.palestina@gmail.com
Palestijnen het slachtoffer
website: http://viavelopalestina.be/
zijn, zowel in Israël als op de
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
Westelijke Jordaanoever,
ViaVeloPalestina/
• de blokkade van Gaza en de
voortdurende agressie tegen
Gaza sinds 2007,
• het weigeren van de terugkeer
van de Palestijnen die in 1948,
ten gevolge van de Nakba hun
land ontvluchtten.

Daarom steunen we

de BDS-campagne (Boycot,
Desinvestering, Sancties) tegen
Israël.
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Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren.
Het januari-maart nummer opent
met het megalomane defensieplan
van Vandeput (N-VA). Maar liefst
9,2 miljard Euro wil de federale
regering investeren tegen 2030 in
Defensie.
Garikai Chengu kijkt terug op
Winston Churchill. Het Westen
herinnert enkel nog zijn deelname
aan de strijd tegen het Nazisme.
Voor de rest van de wereld is het
blazoen niet zo rooskleurig.
In Frankrijk lijkt het antiterreurbeleid
doorgeslagen. De rechten van de
burger staan onder druk, onder
meer door de aanhoudende
noodtoestand. Zo roept zelfs het
hoofd van de orde van advocaten
van Parijs de burgers op om de
openbare vrijheden te verdedigen.
John Feffer analyseert de geopolitiek
van de goedkope olie.
En nog veel meer.
“MO*”,

mondiaal magazine
MO* is vooral actief op het
wereldwijde web. Elke 3 maanden
wordt dit aangevuld met een dik
gedrukt magazine. De volgende
editie wordt in de eerste week van
maart verwacht. Kijk er maar naar
uit.
Ondertussen vinden we op mo.be
een schat aan dossiers:
- het einde van de linkse lente
(Latijns-Amerika)
- Algerije, het geweld voorbij
- jaaroverzicht 2015
- nergens thuis (vluchtelingen)
- Parijs 2015
- Woelige Kaukasus
- Noodhulp voor Nepal
- Verdrinkende megasteden
- Windkracht in Vlaanderen
- ...
En zoveel meer artikels.
Op de hoogte blijven via een
gratis nieuwsbrief kan: http://www.
mo.be/nieuwsbrief

ZONDAG 10 APRIL 2016
9e FAIRTRADEFIETSTOCHT!

VERTREK VAN 13.30U TOT 15U

EM
BORN

--> KLOOSTERHEIDE BORNEM
--> KERKPLEIN LIEZELE-PUURS
--> WERELDWINKEL ST-AMANDS
(J. VAN DROOGENBROECKSTRAAT)

ROUTEBESCHRIJVING: WWW.FAIRTRADEPUURS.BE
INSCHRIJVEN (€0,5) TER PLAATSE

FAIRTRADE- EN DUURZAAMHEIDSEVENEMENT
KLOOSTERHEIDE BORNEM

MET OPTREDENS EN ANIMATIE VAN 15.00 TOT 18.00 UUR!

Deze fairtrade fietstocht is een initiatief van de Fairtrade trekkersgroepen Puurs, Sint-Amands en Bornem
vu Ludo Segers — Donkstraat 90 — 2870 Puurs

nds?

a
St Am

FIETSTOCHT
10/4/2016

De deelnemers aan de 9e
fietstocht zullen met alle
aspecten van de fairtrade
gedachte in aanraking komen.
Daarvoor vinden allerhande
activiteiten plaats op het domein
Kloosterheide in Bornem en op
verschillende stopplaatsen. Twee
trajecten brengen de fietsers van
Sint-Amands (Wereldwinkel) of
Liezele (Kerkplein) doorheen
Klein-Brabant naar Kloosterheide.
In Bornem zelf kunnen (nog 2
extra) kleine lussen van elke
+/- 10km worden gereden. De
trajecten of lussen kunnen door
alle leden van het gezin gereden
worden.
Met de fairtrade fietstocht van
2015 bereikten we meer dan 300
deelnemers.
Starten kan vanaf 13.30u in
Bornem (Kloosterheide), LiezelePuurs (Kerk) en Sint-Amands
(Wereldwinkel). Inschrijvingsgeld
beperken we tot 0,5Euro. Een
leuke gadget krijg je alvast bij de
start.
Deze 9e Fairtrade Fietstocht
komt tot stand o.a. dankzij de
Fairtrade Trekkersgroepen van
Puurs, Bornem en Sint Amands,
de gemeentebesturen van deze
gemeenten, Sport Vlaanderen en
ook dankzij de partners (Kers
naast de taart, Wereldwinkels
Sint-Amands, Bornem en Puurs,
Bioshop Bornem, Fietsersbond
Klein-Brabant-Vaartland, Repair
café, ’t Lekkerland, Imkers KleinBrabant, Transitie Klein-Brabant,
Attendus, Lets, Promobiel
Klein-Brabant-Vaartland, ACP
Duurzame promo en werkkledij,
Vegabites, Gekke Fietsen, Beyers
koffie,Vermeiren-Princeps,
Biobello,Voedselteams,Velt,
Spoor2 , Steenovens, Natuurpunt,
Autodelen en Chiro Liezele.

Geen gevechtsvliegtuigen - teken de petitie

13 367 mensen tekenden al de petitie tegen de aankoop van
gevechtsvliegtuigen. Teken ook!
Een initiatief van CNAPD, Pax Christi Vlaanderen, Intal, Agir pour la Paix,
Vrede en Vredesactie.
Contact: info@geengevechtsvliegtuigen.be

Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak om miljarden te investeren
in nieuwe gevechtsvliegtuigen.Volgens een enquête van de UA is
slechts 25% van de Belgen daarvoor gewonnen. Dat is een duidelijke
boodschap aan de regering. De vredesbeweging vraagt aan jou om ook
je stem te laten horen.
http://www.geengevechtsvliegtuigen.be
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Wijd & Zijd Restaurant
20 maart
EKIMANYELO en
COMPLEXE SCOLAIRE
D’EXCELLENCE K&L,
Lodja, R.D. Congo

Wijd en Zijd steunt dit jaar 3
Afrikaanse projecten:

Kihogo Village
Oeganda vzw
De confrontatie met een
schooltje in enkele schamele
hutten in Kihogo, gelegen in
het zuidwesten van Oeganda,
werd de aanleiding om in het
diepe, straatarme binnenland
met een ontwikkelingsproject te
beginnen. Dit project mikt dan
ook enerzijds op de concrete
aanvang van een duurzaam
schoolproject en anderzijds
op het geven van kansen op
een menswaardig bestaan aan
de dorpsgemeenschap. Uit
de gefinancierde maïsmolen,
bouwsteenpers en mechanische
naaimachines genereert de
gemeenschap eigen inkomsten.
De voorbereidingen zijn reeds
opgestart voor de opleiding
van leraars en de bouw van 2
klaslokalen, leraarskamer en
sanitair.

Antoine Djonga heeft in België
gestudeerd en keerde in 2011
met een diploma rechten op zak
terug naar zijn land. Kort daarna
is hij samen met zijn vrouw
Véronique begonnen met de
oprichting van een school in zijn
geboortestreek.
Het Complexe Scolaire
d’Excellence K&L (kleuter-,
lagere en secundaire school, in
totaal 1500 leerlingen) opende
zijn deuren in september 2013.
De school bevindt zich in Lodja,
in het centrum van D.R. Congo
(Oost-Kasaï).
De leerlingen betalen geen
schoolgeld. Aan de leerkrachten
wordt maandelijks een
menswaardig loon uitbetaald.Voor
meer informatie: http://home.
scarlet.be/ekimanyelo.

Sekurumba, Kinshasa,
R.D. Congo
Sekurumba is een school in het
politiekamp hartje Kinshasa.
Momenteel zijn er al 420
kinderen die tot de derde klas van
de lagere school in zelfgebouwde
lokalen les krijgen. De families
zelf bouwden de school op en
elk jaar zijn nieuwe lokalen nodig
om de hogere klassen mogelijk
te maken en de aangroei van de
kinderen een plaats te geven. Ook
betalen de families alle andere
kosten zoals het heel bescheiden
salaris van de leerkrachten terwijl
de directie zelf via het schoolgeld
wordt betaald.
Met steun voor dit project willen

we de mensen steunen met het
verder bouwen van 4 lokalen
voor het vierde leerjaar en dat
voor volgend schooljaar 20162017.
Daarenboven steunt Wijd en Zijd
de Christelijke Basisbeweging
die opkomt voor al wat en
wie in zijn grondrechten
wordt aangetast. Dat doet ze
door ontmoetingskansen en
vormingsmomenten aan te bieden
in het Romerohuis.
Inschrijven vòòr 13/3: http://users.
telenet.be/CBB/Wijd%20en%20
Zijd/invulform.htm
Menu:
Ajuinsoep
3,00 €
2 soorten hartige taart met
slaatje in een Oosters kader
(vegetarisch) 10,00 €
(kinderen: 5, 00 €)
Visrolletjes in druivensausje met
aardappelpuree
10,00 €
(kinderen: 5, 00 €)
Kalkoengebraad met Italiaanse
saus en frietjes en een fris slaatje
10,00 €
(kinderen: 5, 00 €)
Keuze uit diverse nagerechten (ijs,
taart, verwenbordje.)
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Biobello wekelijks
in Puurs en omstreken

WAAR WINST
HET WINT VAN WAARDE,
WORDT VERLIES HET RESULTAAT

EEN HART VOOR
MENS EN NATUUR

Met biobello geef je smaak aan
je leven. De smaak van lekker,
gezond en bio, 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. Al onze producten dragen
het onafhankelijke Biogarantielabel.
Dankzij ons netwerk van
lokale bioboeren vermijden
we overbodig transport en
energieverspilling. En doordat

we alleen op bestelling
werken, hebben we geen
teeltoverschotten. Resultaat?
Onze boeren zijn zeker van hun
afzet tegen eerlijke prijzen. En
jij bent zeker van kraakverse
biologische groenten en gezond
biologisch fruit om van te smullen.
Elke week kunnen biologische
en fairtrade groenten en
fruit afgehaald worden bij het
afhaalpunt in Kalfort. Op http://
www.biobello.be vind je de
samenstelling van de verschillende
pakketten. Geïnteresseerd? Laat
een berichtje aan jeannine_van_
den_heuvel@hotmail.com

Geen overschrijving
gevonden?
Het Vredesnieuws verschijnt nog altijd 4 keer per jaar (Maart, Juni,
September, December). 400 papieren exemplaren gaan via de post naar de
abonnees die liever op papier lezen dan digitaal. 400 andere exemplaren
krijgen de abonnees in hun mailbox. Uiteraard is het goedkoper om
digitaal te versturen dan printen en verzenden via de post. Hoe dan ook
steken meerdere mensen wel wat tijd in het Vredesnieuws. Met onze
jaarlijkse barbecue dekken we slechts een fractie van de kosten.
Toch vind je deze keer geen overschrijvingsformulier in dit (papieren)
Vredesnieuws. Ook betalen is nu voor velen eenvoudiger geworden (en
kunnen de banken binnenkort hiervoor kosten aanrekenen). Ons helpen
uit de kosten komen mag dus: Met minstens €4 heb je recht op een jaar
papieren Vredesnieuws. Maar ook digitale lezers mogen deze rekening
gebruiken: BE16 4012-0162-0174

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 10-12.30 en 14-17
St.Amands di 10-12
wo 14-17
za 10-12 14-17
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vredesnieuws
inhoudstafel
Tamara boven Tina		

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,
Hart Boven Hard, transitiegroepen, 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 BE16 4012-0162-0174
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be

Datum

12-13/3
15/3 20.30u
16/3 10u
17/3 20.30u
20/3 11.30-19u

waar?

De alternatieven
van Hart Boven Hard		

p. 4

ViaVelo Palestina		

p. 5

9e Fairtrade Fietstocht		

p. 6

Nationale betoging tegen de aankoop van

Agenda

Vooruit Gent
Roma, Antwerpen
VUB, Pleinlaan 2, Brussel
Roma, Antwerpen
Romerohuis, Puurs
Rijweg 110B
20/3 14u
Brussel Noordstation
25/3 9u
Tour en Taxis Brussel
Havenlaan 86C
		
26/3 10u
Kraankindersstraat 2,
9000, Gent
29/3 20u
CC Lokeren
Torenstraat 1, Lokeren
10/4 13.30u
9e Fairtrade Fietstocht
		
24/4 14u
Brussel
		

p. 1

gevechtsvliegtuigen		

p. 7

Wijd&Zijd Restaurant		

p. 8

Biobello wekelijks 		

p. 9

Geen overschrijving gevonden?		

p. 9

Agenda		

p. 10

vredesnieuws@pandora.be

Wat en wie?

Mind The Book
Fast Fashion Fair Fashion?
De Belgische Wapenhandel
Geert Mak: Europa, identiteit en migratie
Wijd&Zijd Restaurant
De Grote Parade van Hart Boven Hard
Colloquium Discriminatie
voorkomen en genezen
PROGRESS Lawyers Network
Alternatieve boekenbeurs
De Centrale
Film Voices of Transition met
nabespreking
Start in Liezele (Kerk), Sint-Amands
(Wereldwinkel) en Kloosterheide (Bornem)
Betoging tegen aankoop
gevechtsvliegtuigen

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.

