
Van klimaatonrecht … 

Ook zo verhit door klimaatonrecht? Of lig je eerder wakker van de stijgende 

energieprijzen? Je hoeft niet te kiezen. Want de klimaatcrisis is de moeder aller 

crisissen. Omdat we zo afhankelijk zijn van 

fossiele brandstoffen, neemt de klimaatcrisis 

toe en stijgen de ongelijke gevolgen voor zij 

die er het minst toe bijdragen. 

De klimaatcrisis wijst ons op een 

systeemcrisis die we bij de wortel moeten 

aanpakken.  

 

… naar klimaatrechtvaardigheid 

Al jaren streeft 11.11.11 naar klimaatrechtvaardigheid. Nu er in november 

opnieuw een COP plaatsvindt (Internationale Klimaatconferentie) en de extreme 

weersomstandigheden wereldwijd toenemen, voeren we dit najaar voluit 

campagne over klimaatonrecht. 

De klimaatcrisis treft niet iedereen even hard. Integendeel. De grootste gevolgen 

raken vooral de mensen en landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en 

die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. Denk maar aan Bangladesh 

waar hele vissersdorpen verdwijnen in de stijgende zee, de verwoestende 

bosbranden in Brazilië, de extreme droogte die oogst na oogst doet mislukken in 

de Sahellanden en de Hoorn van Afrika, … Niet alleen ver van ons: ook bij de 

overstroming in België deelden kwetsbare mensen het hardst in de klappen. 

Samen schudden we overheden en bedrijven 

wakker, financieren we lokale organisaties in 

Latijns-Amerika, Azië en Afrika en zorgen we 

dat iedereen ter wereld de klimaatuitdagingen 

de baas kan. Samen pakken we klimaatonrecht 

aan. Nu het nog kan. 11.11.11 gooit daarom 

alles in de strijd en eist een beleid dat mens en natuur vooropstelt en de 

klimaatcrisis bij de wortel aanpakt. En dat doen we het liefst samen met u.  



Wat doen we in Rotselaar, Wezemaal & Werchter? 

Vorig jaar werd in Rotselaar 26.646,92 euro opgehaald voor de 11.11.11. actie. 

Deze som gaat integraal naar de nationale 11.11.11-werking. Hoe deze 

opbrengsten worden uitgegeven, staat in detail in het jaarverslag. Algemeen 

gaat 82 procent van deze inkomsten rechtstreeks naar de 11.11.11-missie*. 

We hopen ook dit jaar veel geld in te zamelen om onze talrijke acties kracht bij 

te zetten. Je kan overschrijven op BE30 0000 0000 1111* of producten kopen op 

één van onze verkoopstandjes. Zie ook https://acties.11.be/nl-NL/rotselaar  

       QR code voor overschrijvingen  

 

 

 

De producten die we dit jaar aanbieden op de verkoopstandjes 

€ 5: 24 wasknijpers, wenskaarten & kleurpotloden    €10: truffels & spaghetti-kruiden 

                 

* Je gift wordt gebruikt om mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere wereld te 

steunen. Via je gift aan 11.11.11 steun je onze internationale partnerorganisaties en onze 

lidorganisaties, zoals onder andere Dokters van de Wereld, Oxfam en Vluchtelingenwerk 

Vlaanderen. Dankzij jouw financiële steun kunnen we krachten bundelen, mensen mobiliseren 

en meer politieke verandering realiseren op vlak van vrouwenrechten, een rechtvaardig 

klimaatbeleid, eerlijke gezondheidszorg, de strijd voor waardig werk of mensenrechten. 

    

https://acties.11.be/nl-NL/rotselaar


Waar vind je ons dit jaar? 

• Vrijdag 11 november 9u – 13u  Wezemaal Delhaize 

• Zaterdag 12 november 9u  - 13u  Wezemaal markt  

9u – 17u  Rotselaar Okay 

• Zondag 13 november 8u – 13u  Rotselaar-Heikant kerk  

8u – 13u  Werchter bakker Wouters 

• Dinsdag 15 november 9u – 13u  Rotselaar markt 

• Vrijdag 18 november 16u - 20u  Werchter, Jack-Op bio markt 

 

En ook: de 11.11.11-quiz is terug! Noteer vrijdag 18 november & 

schrijf je snel in via quiz111111rotselaar@gmail.com  

 

Heb je nog een bijkomende vraag, suggestie of idee? Of wil je mee helpen als 

vrijwilliger? Neem zeker contact op met iemand van het Rotselaarse 11.11.11-

kernteam via 11rotselaar@gmail.com  

Hilde Van Laer, Ann Geets, Mieke De Cat, Lucia Wouters & Lien De Groef 

De 11.11.11-campagne wordt in Rotselaar mee mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van het 

gemeentebestuur via een toelage aan de Gemeentelijke adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. 

Verantwoordelijke uitgever: Lien De Groef – Ridderslaan 15 – 3110 Rotselaar – 11rotselaar@gmail.com 
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