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Klimaatactie ook lokaal nodig.
Het ziet er niet goed uit voor een klimaatakkoord in
Cancun eind dit jaar.Voorbereidende gesprekken in
augustus in Bonn boekten weinig vooruitgang.
Nochtans lijkt er weinig reden voor optimisme
over de impact van een losgeslagen klimaat. China,
Rusland, Pakistan zijn evenveel landen waar het
klimaat zich deze zomer van zijn kwaadste kant
heeft laten zien.
Ondertussen blijkt ook welke risico’s zich aandienen
als de oliegiganten de kost van de oliewinning ten
allen prijzen zo laag mogelijk willen houden. De
Golf van Mexico is voor decennia vervuild en een
ecologisch kerkhof voor vele levensvormen.

een catastrofale toekomst tegemoet zien. Loyds gaat
ervan uit dat we naar een globaal olietekort gaan
met piekende prijzen.

De Verenigde Staten blijven één van de belangrijkste
obstakels vormen voor een globaal akkoord. Eind juli
constateerde Obama dat er geen meerderheid was
voor zijn klimaatwet en werd de behandeling ervan
uitgesteld.
Verzekeringsgigant Lloyds bracht in Juli een
rapport uit met een aantal aanbevelingen voor
de bedrijfswereld met betrekking tot energie. De
eerste aanbeveling stelt dat bedrijven die geen
rekening houden met de nieuwe energie-realiteit

De dringendheid om er iets aan te doen, neemt
niet af wel integendeel. Naast de druk die we op de
hogere niveau’s moeten opvoeren, kunnen we ook
in elk van onze gemeenten bijkomende initiatieven
opzetten. In juni kondigde het ACW de komst aan
van een transitie-netwerk van het middenveld in
Vlaanderen. Wordt daarvan ook iets zichtbaar in
Klein-Brabant - Willebroek?

Energie is niet het enige dat schaars is. Ecolife
actualiseerde in juni de berekening van de
ecologische voetafdruk in Vlaanderen en ging na
hoeveel akkerland, graasland, visland, bosland,
bouwland en energieland nodig is voor het
gemiddelde niveau van consumptie. Met 6,3 globale
hectare zaten we in 2004 bijna 2,5 keer boven het
wereldgemiddelde. De biocapaciteit op wereldniveau
is slechts 1,8 globale hectare.

						

Ludo

De ontregeling van de wereld
door Amin Maalouf.
Amin Maalouf is een geboren
verteller. Met “Leo Africanus”
wist hij me te boeien in de jaren
‘80 van vorige eeuw toen hij
vertelde over de moslimgeleerde
die in de renaissancetijd voor
de paus de wereld doorkruist.
Met “Rovers, Christenhonden,
Vrouwenschenners” bracht hij
het verhaal van de kruistochten,
gezien door het oog van
Arabische kronikeurs. Naar
“Moordzuchtige identiteiten” van
1999 wordt regelmatig verwezen
in de litteratuur maar is niet meer
verkrijgbaar in de boekhandel en
ook niet in de Puurse bib.
Daarom heb ik zijn nieuw boek
“ De ontregeling van de wereld”
bij het verschijnen onmiddellijk
gekocht.
Met passie behandelt hij de
grote uitdagingen van deze
tijd. Er is de opwarming van
de aarde: “alles wijst erop dat
dit in de komende decennia
desastreuze verstoringen zal
veroorzaken waarvan we de
omvang niet kunnen overzien”.
Er is ook “een steeds fanatieker
groepsbewustzijn, met name
op grond van religieuze
overtuigingen; een wereld waarin
het daardoor voor verschillende
gemeenschappen met de dag
moeilijker wordt om naast elkaar
te bestaan; een wereld waarin
de democratie is overgeleverd
aan steeds sterker botsende
identiteiten”. Maalouf geeft ook
de reden aan voor zijn passie: “de
tijd is niet onze bondgenoot, maar
onze rechter, en we hebben al
uitstel van executie gekregen.”
De behandeling van deze
thema’s is meteen ook een les

in geschiedenis. De inval in Irak,
de val van de Berlijnse Muur,
Nasser en de nationalisatie van
het Suez-kanaal, de poging van
Imre Nagy om in 1956 Hongarije
een meerpartijensysteem te
installeren, de zesdaagse oorlog in
1967 en de koude oorlog krijgen
een nieuwe inkleuring. Ook zijn
uiteenzetting over de rol van
enerzijds de katholieke kerk in
het Westen en anderzijds de rol
van de kaliefen in de Arabische
wereld zijn verhelderend voor
een begrip van de verschillende
ontwikkelingen van deze
beschavingen.

zelfs voortdurend onderdrukt als
ze daar aanspraak op maakten.”

De schrijver kant zich met
zijn volle gewicht tegen de
idee van de botsing van
beschavingen. Enerzijds beseft
hij dat de identiteit het van de
ideologie heeft gewonnen en
dat beschavingen en volkeren er
behoefte aan hebben nadrukkelijk
voor hun eigenheid uit te komen.
In onze westerse landen ziet hij
“een toenemend wantrouwen
en onbegrip waardoor ieder
beleid dat integratie of zelfs maar
cohabitatie voorstaat, wordt
gedwarsboomd”.
Een groot deel van de
Anderzijds geeft deze erkenning
geschiedenisles is een
geen richting aan over de
poging tot begrijpen van het
toekomst en zeker niet over
zelfmoordterrorisme. Maalouf
hoe we moeten handelen.
kent geen historische periode
Voor hem valt of staat de
waarin duizenden mensen zichzelf toekomst met een gezamenlijke
zo opofferen. “De wanhoop die
beschaving die “gebaseerd
de moderne martelaren drijft
(is) op twee onaantastbare
… is het uitvloeisel van een lang
criteria die onlosmakelijk met
historisch proces … Het is de
elkaar verbonden zijn, namelijk
geschiedenis van een volk dat
het universele karakter van
een glorietijd heeft meegemaakt,
fundamentele waarden en
gevolgd door een langdurige
de diversiteit van culturele
periode van verval; de afgelopen
uitdrukkingsvormen.”
tweehonderd jaar heeft het
Deze beschaving kent cultuur
ernaar gestreefd om te herrijzen, een speciale plaats toe. Want het
maar elke poging eindigde met
zal de cultuur zijn die ons “de
een nieuwe val.”
intellectuele en morele middelen
(zal) verschaffen om te kunnen
Een ander beeld dat zijn
overleven - niets minder dan dat”.
historisch verhaal zichtbaar maakt, En ook “Als we de rijkdommen
is de januskop van de westerse
van de planeet niet binnen de
mogendheden. Enerzijds hoge
kortste tijd willen opmaken, zullen
waarden in het vaandel dragen
we ons zoveel mogelijk moeten
maar anderzijds hebben ze “nooit richten op andere vormen van
goed gevonden dat hun ‘inheemse bevrediging, andere bronnen van
onderdanen’ voorstanders
levensvreugde, met name het
werden van vrijheid, gelijkheid,
verwerven van kennis en het
democratie, ondernemingszin of
ontwikkelen vredesnieuws p.
de rechtsstaat en ze hebben hen
van een
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bloeiend geestelijk leven.”
Maalouf is een product
van verschillende culturen.
Opgegroeid in Beiroet-Libanon
vluchtte hij in 1976 toen de
oorlog in Libanon in uitbrak,
naar Parijs. Zelf een immigrant
ziet hij een speciale rol voor de
immigrant in het Westen. Omdat
een immigrant vooral ook een
emigrant is. “Het is in de eerste
plaats daar, bij de immigranten,
dat de grote strijd van onze tijd
zal moeten worden geleverd,
daar zal die worden gewonnen
of verloren. Ofwel het Westen
zal erin slagen de immigranten
weer aan hun kant te krijgen,
hun vertrouwen terug te krijgen,
hen te winnen voor de waarden
die het uitdraagt, waardoor ze
overtuigende tussenpersonen
zullen worden in de westerse
betrekkingen met de rest van
de wereld, ofwel zullen ze het
ernstigste probleem worden waar
het Westen mee te maken zal
krijgen.”
In de epiloog van het boek
vergelijkt hij de actuele
uitdagingen van de mensheid
met het avontuur van de alpinist
en beschrijft de gevaren en
kansen die op de weg liggen. Op
de laatste bladzijden geeft hij
een aantal redenen waarom we
toch optimistisch mogen blijven.
Maar er zal bezieling en woede
voor nodig zijn om te slagen.
“De vlammende woede der
rechtvaardigen”.
Ludo
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Streng bezuinigingsbeleid?
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Europees Vakverbond (EVV)
Europese actiedag van het

BETOGING
EUROPESE- 29/09/2
010
BRussel

Vertrek 13u - Europaplein/Brussel-Zuid

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

Omdat strenge bezuinigingsmaatregelen in Europa tot recessie en
stijgende werkloosheid dreigen te
leiden.
De financiële crisis veroorzaakte de
ergste crisis die Europa sinds 1930
heeft gekend : 23 miljoen werklozen
in Europa, miljoenen Europese
burgers in een kwetsbare situatie of
in bestaansonzekerheid, de sociale
onrust groeit overal.
Openingsuren
Als enig antwoord op die crisis
Wereldwinkels
vaardigen de Europese regeringen
strenge bezuinigingsmaatregelen uit,
maatregelen die ook de sociale soliBreendonk: wo 14-16
dariteit en de groei zullen aantasten.
do 14-15		
Omdat deze crisis niet onze crisis is.
za 10-12			
De banken en speculanten moeten
zo 10-12
de rekening betalen, niet de werkBornem:
(tel 889 53 92)		
wo 14-17
nemers. Wij zeggen neen aan:
za 10-12	 14-17
- strenge bezuinigingsmaatregelen in
Willebroek: di 10-12	 14-17
Europa, inleveringen op lonen en
wo 10-12	 14-17
pensioenen
vr 10-12	 14-17
- bestaansonzekerheid en werkza 10-12	 14-17
loosheid
Puurs:
wo 14-16
do 9.30-12
- deregulering van de arbeidswetza 9.30-12 14-17
geving en sociale afbraak
zo 9.30-12
- armoede en sociale uitsluiting
St.Amands di 10-12
- nog meer sociale ongelijkheid
wo 14-17
Omdat wij een daadwerkelijk
za 10-12 14-17
duurzame groei willen. Wij vragen:
- de invoering van een taks op
financiële transacties, om
overheidsinvesteringen mogelijk te - een versterkte fiscale coördinatie
maken
en transparantie, zodat elke fiscale
- de uitbouw van een duurzaam
concurrentie in Europa vermeden
en dynamisch industrieel beleid,
wordt
gericht op een koolstofarme
economie

“MO*”,
mondiaal magazine
In het junlinummer van MO*
interviewt John Vandaele Richard
Wilkinson. Wilkinson is één van
de schrijvers van “The Spirit Level”
dat op basis van tientallen studies
aantoont dat samenlevingen met
weinig inkomensongelijkheid ook
lichamelijk gezondere mensen kent.
(zie ook Vredesnieuws december
2009).
“Het Belgisch EU-voorzitterschap”
bevat meerdere artikels over wat
België deze 6 maanden zou kunnen
bereiken.
Gie Goris rapporteert over de
muziekscene in Congo. Palestina
staat in de picure met een
voorpublicatie van “Poort van
de zon” van Elias Khoury en met
een interview met regisseur Elia
Suleiman die met de Palestijnen te
verdedigen, meteen aan de zijde
wil staan van alle onderdrukten.
En nog veel meer.

Vrede
Tweemaandelijks tijdschrift met
achtergrondinformatie rond het
wereldgebeuren
Het juli-augustusnummer brengt
een dossier over de militarisering
van Europa. en begint met een
oproep om in het regeerakkoord
te voorzien dat de kernwapens uit
België moeten verdwijnen.`
In een interview met Noam
Chomsky toont deze zich zeer
kritisch over Obama. Dat daar
reden voor is, toont ook het artikel
over Cuba. De olieramp in de golf
van Mexico is ook een verhaal van
privatisering.
Niger staat in de top 5 van uraniumproducerende landen. Ook voor
België relevant als je weet dat 55%
van onze energiewinning nucleair
is.
Ook het Gaza Freedom Flotilla
wordt belicht, en nog veel meer.
vredesnieuws p.
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zonder haat
straat
Deze affichecampagne is een initiatief van: ABVV-Regio Antwerpen, ACV-Antwerpen, ACW-Antwerpen, De Acht – Antwerps Minderhedencentrum, Federatie van Marokkaanse Verenigingen,
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging – 11.11.11 vzw, Oxfam-Wereldwinkel Antwerpen vzw, Platform van de Afrikaanse Gemeenschappen, Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Unie van Turkse Verenigingen, Vaka/Hand in Hand vzw

7, 14 en 21 oktober:
cursus omgaan
met racisme
In dagelijkse contacten met buren,
familieleden, vrienden en collega’s
word je soms geconfronteerd met
racistische uitspraken of racistisch
gedrag ten aanzien van personen
uit andere cultuurgroepen. Als
je daarop wil reageren, voel je
je vaak machteloos.Vaak stel je
vast dat het allemaal niet baat of
begin je aan jezelf te twijfelen.
Misschien welt er in jezelf wel
eens een racistische gedachte op,
bijvoorbeeld bij het horen van
een bepaald nieuwsfeit.
In de cursus ‘omgaan met
racisme’ gaan we op zoek naar
een persoonlijke en effectieve
manier om in gesprek te gaan
met mensen die zich racistisch
uiten. Aan de hand van oefeningen,
rollenspel en huistaken verwerven
we inzicht in de achtergronden
van racistisch gedrag. We gaan
ook op zoek naar racistische
‘sporen’ in ons eigen denken. Dit
brengt ons op het spoor van een
bevrijdende aanpak van racisme.  
De cursus wordt begeleid door
Didier Vanderslycke, directeur
van Kerkwerk Multicultureel
Samenleven.
De cursus gaat door op
donderdagen 7 - 14 en 21
oktober 2010 telkens van 19u30
tot 22uur in het Romerohuis,
Rijweg 110b in Puurs.

Inschrijven kan door een mailtje
te sturen naar: boudewijn.goos@
pandora.be
De deelnemingskosten voor de
ganse cursus bedragen slechts
€10 per persoon. Uw inschrijving
is definitief na overschrijving van
€10 op rekeningnummer: 7895680280-75 van CBB, Willem van
Oranjestraat 1, 2830 Willebroek,
met vermelding ‘cursus omgaan
met racisme’ en je naam.
Opgelet, het aantal deelnemers is
beperkt, aarzel dus niet en schrijf
je vlug in voor dit interessante
vormingsaanbod!

Vredesnieuws
zoekt
medewerkers

Het
vredesnieuws
zoekt
nog mensen die dit medium
(kwartaalblad + website + email
vredesberichten) kwalitatief en
inhoudelijk willen verbeteren
met artikelen en nieuws uit de
wereld van sociale bewegingen en
relevante berichten uit de wereld
daarbuiten.
Geïnteresseerd?
Stuur een boodschap naar
vredesnieuws@pandora.be

BARBECUE
28 augustus
Zaal.St.JozefRuisbroek-dorp
Als je medewerker, lid of sympathisant bent van bijvoorbeeld Amnesty
International, AZG, Hand in Hand, Wereldwinkels,
11.11.11-comite’s, Christelijke Basisbeweging,
Broederlijk Delen, Argos, vakbonden,
Vierde Wereld organisaties, Wrak, Wereldsolidariteit,
De Schakel, Natuurpunt,
Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
Vredeseilanden, ...
dan ben je meer dan welkom
op deze editie van de barbecue.

Vanaf 18.00u, gratis inkom, democratische prijzen,
cocktailbar, ...

www.

vredesnieuws
.be

vu Ludo Segers, Donkstraat 90, 2870 Puurs, vrij van zegel art198

			 met o.a.
Poubelle ....

De utopie van de vrije markt
(Hans Achterhuis)
Als sociaal werker erger ik me al
langer dan vandaag aan het blinde
discours van activering en aan de
vermarkting van het sociaal werk.
Hoe langer hoe meer lijken we af te
glijden naar een tijd waarin armoede
werd begrepen als ‘eigen schuld dikke
bult’. Iedereen wordt geacht om een
actieve burger te zijn en vooral goed
voor zichzelf te zorgen.
Steeds meer worden er ook vragen
gesteld bij ons, eens zo fel bevochten,
sociaal zekerheidssysteem. Moet
de staat (lees wij als gemeenschap)
nu echt wel zorgen voor een
menswaardig pensioen voor
iedereen? De derde pensioenpijler
lonkt, je pensioen zal niet volstaan
voor een menswaardig leven, dus
voor de rest zorg je maar lekker
zelf...
Het liberale economische
gedachtengoed waarbij de
staatsinmenging wordt afgedaan
als onwenselijk sluipt zo binnen in
alle geledingen van de samenleving,
overal in zorginstellingen en de
welzijnssector duiken managers
op die systemen van registratie en
kostenefficiëntie invoeren die helaas
vaak ten koste gaan van tijd voor
begeleiding en menselijke zorg.
Dat kan nu eenmaal niet anders,
wordt ons geleerd. Dat is nu eenmaal
een natuurlijk gegeven. De vrije
markt moet kunnen spelen, anders
gaat onze economie er aan ten
onder.
Ook Hans Achterhuis heeft het
neo-liberalisme lang niet als een
utopie bekeken. Maar hij beschrijft
tegelijkertijd dat dat eigen is aan een
utopie. Bijna iedereen accepteert
het gedachtengoed en de ideologie
presenteert zich als een heel
natuurlijke onontkoombare kijk op
de werkelijkheid. Bijna iedereen kijkt
door een neo-liberale bril naar de
werkelijkheid. Daardoor lijkt het
een natuurlijk iets te zijn, dat door
niemand bedacht werd of gestuurd
wordt.

Het was pas naar aanleiding van de
kredietcrisis dat Hans Achterhuis het
neoliberalisme ontmaskerde als een
utopie.
Er werd zelfs een boek geschreven
dat de volmaakte neoliberale utopie
beschrijft. Het boek is in Europa
totaal onbekend. Het is echter niet
zomaar een boek, ‘Atlas Shrugged’
(vertaald als Atlas in staking) van
Ayn Rand is na de bijbel het best
verkochte boek in Amerika.
Atlas Shrugged beschrijft hoe een
groep kapitalisten genoeg heeft
van de overheidsinmenging en
zich terugtrekt om ‘de volmaakte
samenleving’ te stichten. Dit volgens
slechts één principe: Hebzucht is
goed! Het gaat hier om de utopie
van de begeerte. De eed die de
bewoners van de nieuwe samenleving
afleggen klinkt als volgt:
“Bij mijn leven en mijn liefde ervoor
zweer ik dat ik:
Nooit zal leven in functie van een
ander mens.
En dit ook nooit van iemand anders
voor mij zal vragen.” (Ayn Rand)
Zie je die hemel op aarde al voor je?
Voor vele Amerikanen blijkt dit een
droombeeld te zijn. Eén van die
Amerikanen was Alan Greenspan, hij
was tot 2006 de voorzitter van de
Amerikaanse Federal Reserve Bank.
Hij was één van de vertrouwelingen
grote bewonderaars van Ayn Rand.
Hij hielp haar ook bij het schrijven
van ‘Atlas shrugged’.
Hans Achterhuis schetst in het
boek een historisch overzicht van
filosofen en hun ideeën over de
economie. Daaruit haalt hij heel wat
argumenten tegen de hedendaagse
neoliberale opvattingen.
Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld
Durkheim die het concept van de
solidariteit inbracht. Niemand staat
als individu los van de ander. De
rijke bankier zou onder de blote
hemel slapen als er niemand met

hard labeur een huis wil metselen.
Die verbondenheid wordt bij het
neoliberalisme gemakshalve opzij
gezet.
Hans Achterhuis geeft in de
laatste hoofdstukken nog met
scherpe voorbeelden aan hoe
het neoliberale gedachtengoed
doordringt in alle facetten van
onze samenleving. Het beschadigt
en ondermijnt de solidariteit. Dit
terwijl zelfs harde economische
cijfers aangeven dat landen waar er
veel overheidsinterventie is (zoals
bijvoorbeeld de Scandinavische
landen) het veel beter blijken te
doen dan landen die het neo-liberale
recept volgen. Het geloof in de
utopie blijkt echt wel standvastig...
Achterhuis is er van overtuigd dat
er een nieuwe balans moet gezocht
worden tussen de vrije markt, de
burgers en de overheid. Daar kan ik
het alleen maar mee eens zijn.
Toen we op de voorbije BesoraHweek (de jaarlijkse vakantieweek
van de CBB) een vorming wijdden
aan het boek van Hans Achterhuis
hebben we de eed van Atlas
Shrugged herschreven.Voor ons luidt
ze:
“Bij mijn leven en mijn liefde ervoor
zweer ik dat ik:
Ook zal leven in functie
van een ander mens
En dat ik dit ook aan een ander voor
mij zal durven vragen”
(CBB, BesoraH 2010)
Ons lijkt dat een heilzamer recept
voor een ideale samenleving.
Aan alle mensen die het echte sociaal
werk hoog in het vaandel dragen
of die op welk niveau dan ook
beleidsverantwoordelijkheid nemen
kan ik dit boek alleen maar aanraden.
Hilde
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VAN NOORD NAAR ZUID EN

Ontwikkelingssamenwerking,
millenniumdoelstellingen,
‘het
Zuiden’, NGO’s,...
Klinken deze termen u al vertrouwd
in de oren? Of net helemaal niet
maar u bent wel nieuwsgierig om
er het fijne van te weten? Dan is
deze reeks iets voor u!
In vier avonden gaan we op
zoek naar de redenen voor de
ongelijkheid tussen het rijke
Noorden en het arme Zuiden,
bekijken we wat mogelijke
oplossingen kunnen zijn en gaan
we in gesprek over de impact van
organisaties en verenigingen die
projecten in het Zuiden opzetten.
De toegang is gratis.
Woensdag 15 september
2010 van 19u30-22u in het
CC Ter Dilft Bornem:
Hoe ziet de ongelijkheid tussen
Noord en Zuid eruit? Hoe groot
is het onrecht? Wat zijn de
mechanismen van de ongelijkheid?
De grote lijnen op een rijtje.
Spreker: John Vandaele | Journalist
bij Mo* magazine
Woensdag 20 oktober 2010
van 19u30 tot 22u in CC De
Kollebloem Puurs:
Kritiek op het heersend ontwikkelingsmodel. Hoe ziet het
armoedevraagstuk eruit? Zijn de
vredesnieuws p.
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TERUG: THE BASICS

ngo’s goed bezig? Biedt het huidig
beleid een perspectief?
Spreker:Huib Huysse | onderzoeker
HIVA

John Vandaele is journalist bij het
maandblad MO*. Hij schreef “Het
mondiale uitzendkantoor” - 2009
(samen met Dirk Barrez), “De stille
dood van het neoliberalisme” - 2007,
en “Het recht van de sterkste”

Volgens Oikios is ‘Het recht van
Woensdag 17 november de rijkste’ een vrij grondige studie
2010 van 19u30 tot 22u in over het mondiale beheer aan de
hand van vijf instellingen/regimes: de
CC Ter Dilft Bornem:
Is er hoop voor het Zuiden? Zijn Wereldhandelsorga-nisatie (WTO),
de Internationale Arbeidsorganisatie
er perspectieven voor echte
(ILO), het Internationaal Muntfonds
solidariteit? Vormen van tegen- (IMF), het internationale milieubeleid
beweging? Wat is de impact van de en de Verenigde Naties (VN). Op een
vele initiatieven in Klein-Brabant?
boeiende manier worden telkens
Spreker: Francine Mestrum , de krachtlijnen van het beleid en
sociologe, gespecialiseerd
in de werking van de instellingen
besproken.
ontwikkelingsproblematiek.
In “De stille dood van het
Woensdag 15 december neoliberalisme:” presenteert John
2010 van 19u30 tot 22u in Vandaele onder andere interessant
CC De Kollebloem Puurs cijfermateriaal over de ongelijke
evolutie van inkomsten uit arbeid
met receptie:
en kapitaal, inkomensongelijkheid,
Wat kan de ontwikkelings- ongelijkheid inzake wonen, alsook
samenwerking betekenen? Is het de armoede in België. Hij toont ook
een druppel op een hete plaat of aan dat deze fenomenen ten dele met
toch een hefboom?
mondialisering samenhangen.
Spreker: Guy Poppe | gewezen ...
Ook wie de internationale politiek en
radiojournalist bij de VRT.
het mondialiseringsdebat goed volgt,
Ìn samenwerking met Provincie zal met dit werk geregeld iets nieuws
Antwerpen, CC Ter Dilft, CC De opsteken. Het verscherpt ook je
Kollebloem, Vorming Plus regio inzichten en het helpt om de discussie
overzichtelijk te houden.
Mechelen, Oxfam Wereldwinkel
...
Puurs,
Oxfam Wereldwinkel Daarom is dit erg vlot lezende
Bornem, 11.11.11 Puurs, Raad boek een waardevolle bijdrage tot
voor Ontwikkelingssamenwerking het debat in Vlaanderen, waardoor
Bornem
John Vandaele zeker ook een plaats
verdiende in de Knack-Top 20 van
Vlaanderens grootste intellectuelen !

Duurzaamheidsgroep
groenten en Fruit.
Sinds 9 augustus is er in Puurs
een “Duurzaamheidsgroep voor
groenten en fruit” actief. Dit initiatief
kwam voorts uit de werking van de
plaatselijke fairtrade trekkersgroep.
Eén van de criteria om de titel
“Fairtradegemeente” te kunnen
voeren is initiatieven ontwikkelen
rond duurzame lokale voeding.
Omdat er (voorlopig?) te weinig lokale
producenten in de regio te vinden zijn,
hebben de 30 deelnemende gezinnen
gekozen voor Julienne, een sociale
werkplaats biohoeve in Roeselare
met een distributienetwerk in bijna
gans Vlaanderen. In Puurs is er elke
maandag een levering.
Geïnteresseerden
kunnen
een
mailtje sturen naar Jeannine Van
Den Heuvel (jeannine_van_den_
heuvel@hotmail.com).Voor meer info
over Julienne kan je kijken op www.
julienne.be

Julienne is een project van de
sociale werkplaats biohoeve
Lochting-Dedrie Roeselare (www.
lochting.be), een initiatief dat
begeleide tewerkstelling aanbiedt
voor personen die in het gewone
arbeidscircuit moeilijk aan de
bak komen. Dankzij het Julienne
project kan de biohoeve heel wat
mensen zinvol tewerkstellen en
een rechtvaardig loon geven.
Bedrijfsleider Dirk Lammertyn
(48) aan het woord*:
“Biohoeve Lochting-Dedrie is niet
zomaar een biobedrijf waar het
commerciële aspect op de eerste
plaats komt. Neen, in alles wat
we doen, houden we die grote
opdracht in ons achterhoofd:

experimentele tewerkstelling op
maat aanbieden”.
Vertaald : wie door allerlei
omstandigheden (ziekte,
problemen, stoornissen, ...)
niet langer in het gewone
arbeidscircuit aan de bak komt,
kan in het vangnet van de
sociale tewerkstelling (of sociale
diensteneconomie) alsnog zijn
leefsituatie opkrikken.

het groenonderhoud,
het biogroenten- en
fruitpakkettensysteem en de
biowinkels.”
De maatschappelijke missie van
de Biohoeve gaat echter verder
dan experimenteel begeleide
tewerkstelling. Want het bedrijf
is ondertussen uitgegroeid tot
de spil van een bloeiend netwerk
van bioboeren. Zowel lokale als
iets verder gelegen producenten
krijgen daardoor zekerheid van
afzet en een positieve kijk op de
toekomst.
Bij Julienne draait alles om
respect.Voor de medewerkers, de
klanten maar ook voor de natuur.
Julienne vindt duurzame en
biologische teelt dus een evidente
keuze.

“Begeleide arbeid op maat
aanbieden is onze kernactiviteit.
het personeel wordt zo nauw
mogelijk bij het volledige
productieproces betrokken.
Bedoeling is een verkoopbaar
product af te leveren, waardoor
de motivatie sterk wordt
verhoogd en sociale contacten
met de buitenwereld worden
opgebouwd. Het aanbieden van
structuur, integrale aanpak met
maximale ontplooiingskansen
moeten zorgen voor het
opbouwen van zelfvertrouwen
en het verkrijgen van een positief
zelfbeeld.”
“De vier pijlers van de werking
van de vzw Lochting-Dedrie
zijn biologische landbouw,

Al onze producten worden
onder de strengste normen van
biologische landbouw geteeld en
verdienen zo het onafhankelijke
Biogarantie®-label. Onze
boeren dragen zorg voor onze
bodem. Ze vermijden ook elke
vorm van energieverkwisting.
Dankzij Juliennes netwerk van
lokale bioboeren vermijden we
overbodig transport. Door ons
uniek systeem op bestelling zijn er
geen teeltoverschotten en kunnen
we de boeren een gegarandeerde
afzet bieden.
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De Wachtnacht
10.000 wachters op 11 september voor ontwikkeling”. Twee jonge
fotografen, de één uit Mangaung
Genoeg gewacht? Tijd voor actie? (Zuid-Afrika), de andere uit Gent,
Dan moet je op de Wachtnacht wisselden van woonplek. Het
zijn. Met meer dan 10.000 resultaat is een portret van beide
wachtenden sturen we een niet steden door de verwonderde
te missen signaal de wereld in. ogen van een buitenstaander.
Met een videoboodschap vanop De fototentoonstelling in de
het Sint-Pietersplein te Gent laten Zebrastraat laat je kennismaken
we weten dat de tijd van wachten
voorbij is. Zodat de wereldleiders
het tot in New York horen.
En er staat een pak meer op het
programma:
15:00u.
Debat over de Millenniumdoelstellingen in Kunstencentrum
Vooruit: welke uitdagingen liggen
voor ons met nog vijf jaar te gaan?
Met Martin Khor (South Centre,
Geneve), Jan Vandemoortele
(VN-UNDP,
mede-ontwerper
van
de
MDG’s), Elisabeth
Bukusi
(HIV/AIDS-onderzoek,
Universiteit van Nairobi), Bogdan
Vanden Berghe (11.11.11) en
een vertegenwoordiger van het
Europees
ontwikkelingsbeleid.
Moderatoren zijn John Van Daele
en Gie Goris van MO*.
Of liever een filmvoorstelling?
Dat kan. De film “8” wordt
vertoond in het nabij gelegen
universiteitsgebouw, Auditorium
E, Blandijnberg. Kortfilms over
de Millenniumdoelstellingen van
8 regisseurs: Gus Van Sant, Jane
Campion,Wim Wenders, Mira Nair,
Gael Garcia Bernal, Jan Kounen,
Gaspar
Noe, Abderrahmane
Sissako.
Fototentoonstelling YEBO/YES,
Zebrastraat. Over de stedenband
tussen Gent en Mangaung die
kadert in millenniumdoelstelling
8 : “Een wereldwijd partnerschap
vredesnieuws p.
3e trimester 2010

de Belgische en Europese politici
én naar New-York.
21:00u.
Youssou N’Dour & band
De wereldster uit Senegal die
Afrikaanse muziek in de hele
wereld populair heeft gemaakt. Zijn
mix van aanstekelijke Afrikaanse
ritmes en opzwepende reggae zal
niemand op het Sint-Pietersplein
onbewogen laten. De start van een
swingende nacht!
Doorlopend:
infomarkt.

kinderdorp

en

23:00u.
DJ Sven Van Hees zet het feest
verder.
24:00u.
met
verrassende
verschillen Ben je het wachten nog niet moe?
en gelijkenissen tussen de Studio Brussel maakt de nacht
partnersteden Gent en Mangaung. rond in de Vooruit met een live
uitzending tot de vroege ochtend.
Allen naar het Sint-Pietersplein!
Geena Lisa en Nic Balthazar Dit wordt een dag + nacht om
nooit te vergeten. Zorg dat je er
presenteren:
ook bij bent!
16.00u.
Optredens van De Propere Fanfare, Praktisch
de Rambling boys of pleasure, Kostprijs? Gratis!
prijsuitreiking jongerenwedstrijd, Kinderen
officiële ondertekening van de Ook de kleintjes zijn welkom.
Kinderen en ouders kunnen in
motie, kinderdorp, infomarkt, …
de namiddag samen spelen in
verschillende leeftijdszones in het
18:00u – 20.30u.
Eric Melaerts & Friends met Stef kinderdorp.
Kamil Carlens, Sioen, Luc Devos,
Coco Jr, Radio Candip, Johan Een weekendbiljet van de NMBS
Verminnen, Tom Dice en Stromae. heen en terug Puurs-Gent kost
8,6€. Met vertrek 13.31u Puurs
(Willebroek 13.25u, Bornem
18:30 u.
‘Le moment suprême’, de opname 13.35u) ben je dan om 14.40u in
van de videoboodschap.We hebben Gent-St Pieters.
je nodig! Speel de hoofrol in deze Laatste trein 22.11u (via Mechelen
in Puurs om 23.29u, Bornem
film en zorg dat je erbij bent.
We verwachten minsten 10.000 23.35u, Willebroek 23.25u)
mensen. Het hele Sint-Pietersplein
moet vol. De videoclip gaat naar

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, Jeugdbond voor Natuur en Milieu,
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 2,5 Euro
op rek 401-2016201-74
van het Vredesnieuws

http://www.vredesnieuws.be

Datum

waar?

Agenda

28 augustus
Parochiezaal Ruisbroek
		
11 september
Gent
15 september
CC Ter Dilft, Bornem
		
29 september
Brussel
7, 14, 21 oktober Romerohuis, Rijweg 110
Puurs
30 oktober
Wereldwijd
17 oktober
Brussel, Belliartstraat
20 oktober
CC Kollebloem Puurs
		
8-14 november
overal
17 november
CC Ter Dilft Bornem
		
28 november
Brussel
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Wat en wie?

Barbecue ten voordele van het
Vredesnieuws
de Wachtnacht
Globaal Lokaal: ongelijkheid op
wereldschaal
Europese vakbondsmanifestatie
Cursus omgaan met racisme.
Christelijk Basisbeweging CBB
Klimaatacties door 350.org
Werelddag verzet tegen armoede
Globaal Lokaal: het heersend
ontwikkelingsmodel
11.11.11 aktie
Globaal Lokaal: is er hoop voor het
Zuiden?
Klimaatmanifestatie?

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.

