Rotselaar Wezemaal Werchter
EN VOOR DUURZAME VERANDERING.

Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een
voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en
straffe organisaties die actie ondernemen.
In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor
beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor
een planeet die blijft draaien. Broodnodig werk, dus.
Daarom versterken wij hun inzet.

Corona heeft onze levens dooreengeschud.
Hier en wereldwijd.
Gezondheidscrisis en niet te meten inkomensverlies!
Ook en vooral voor de meest kwetsbaren.
Meer dan ooit wordt het:
samen op zoek naar antwoorden voor de toekomst.

Actie voeren in tijden van corona. Dit jaar dus helemaal anders dan anders!
11.11.11.-vrijwilligers komen NIET van HUIS-TOT-HUIS. Vanwege de coronamaatregelen doen we nu
meer dan ooit een beroep op ONLINE solidariteit. Het is NODIG en we kunnen ONLINE DELEN.

GEEN 11.11.11-QUIZ
Spijtig. Volgend jaar … hopelijk opnieuw.
We promootten de nationale onlinequiz van 31 oktober.

FINANCIËLE ACTIE
*Schenk je bijdrage, klein of groot, door een overschrijving,
- bij voorkeur via acties.11.be> actiepagina zoeken> Rotselaar
- rek. BE30 0000 0000 1111, met ‘Rotselaar’ in de mededeling
* Welkom op een 11.11.11-kraampje
° je omslag of gift mag in het collectebusje
° je koopt chocolade of … zie p. 4
° op voorhand bestellen kan via
acties.11.be of tel.0494 42 13 33,
Bestelling afhalen aan het kraampje
* Je bestelt en kiest voor levering aan huis
Telefonisch of online. We brengen je pakje.

Wat je kan kopen, stellen we uitgebreid voor op pagina 4.
Waar en wanneer je de 11.11.11-kraampjes vindt, lees je ook op die laatste pag.
Uitzonderlijk in 2020: belastingvrijstelling 60% ! Gift vanaf €40.

CHANGEMAKERS, ZIJ DIE HET VERSCHIL MAKEN
Wijze, strijdbare mensen zijn er overal. Het werk wordt hen vaak moeilijk gemaakt
door dubieuze wetten, inperking van de meningsuiting, soms zelfs moord.
11.11.11 laat hen niet alleen.
Samenwerken werkt. Dat bewijzen de vele verhalen en overwinningen.
Dat nieuws en die inzichten delen we. Met jou én met onze politici.

Athit Kong strijdt voor arbeidsrechten in Cambodja
Athit is voorzitter van de kledingvakbond, partner van
WSM (Wereldsolidariteit), lid van 11.11.11.
“We kaarten de erbarmelijke arbeidsomstandigheden
aan bij de grote kledingmerken en kenden zo al grote
successen. We konden minimumlonen verhogen en
ontslagen leiders weer aan het werk helpen.”
“Door de coronacrisis dreigen we terug naar af te gaan:
zieke arbeiders worden ontslagen, werknemers
uitgebuit om verloren winsten goed te maken.”
Athit: “Meer veiligheid en een sociaal vangnet. Het is weer alle hens aan dek!”
Jij en ik, met onze kledingmerken. Naaisters in Cambodja. #allemaal mensen.

Rouba Mhaissen geeft Syrische vluchtelingen in Libanon weer hoop
Rouba oprichtster van SAWA, partner van
Duizenden mensen uit Syrië, ooit een prachtig,
welvarend land, werden uit hun huis verjaagd door
een allesverwoestende oorlog. Met niks meer dan hun
overlevingsdrang komen ze aan in Libanon. Daar staan
Rouba en haar team klaar om ze weer hoop te geven.
“In de vluchtelingenkampen zorgen we eerst voor
voedsel en onderdak. We vangen de mensen ook
psychologisch op, want ze hebben vaak heel wat
meegemaakt. Later kunnen ze opleidingen volgen.”
Zo zorgt SAWA dat mensen in een uitzichtloze situatie stap voor stap terug hoop
krijgen en kunnen bouwen aan hun leven. De meeste van Rouba’s collega’s zijn zelf
vluchtelingen uit Syrië, ze kennen de noden perfect. Ze staan dicht bij de mensen.
Wij kunnen naast hen staan.

KAN GEZOND ETEN ‘VREDE’ BEVORDEREN?
De Nobelprijs voor de Vrede 2020 voor het VN-Wereldvoedselprogramma
legt de link: “honger en gewapende conflicten vormen een vicieuze cirkel.
Oorlog brengt voedselonzekerheid. Omgekeerd zorgt honger ervoor dat
conflicten opflakkeren en gewelddadig worden. Corona heeft het probleem
nog verscherpt. Deze Nobelprijs roept alle landen op om solidair te zijn.”
11.11.11 is blij met de Nobelprijs voor het VN-Wereldvoedselprogramma. Ook 11.11.11 legde
van bij de start het verband tussen wapenstilstand (11 november 1918, einde Eerste
Wereldoorlog) en rechtvaardigheid en solidariteit, dé sleutels tot echte wereldvrede.
Belangrijke lidorganisaties van 11.11.11 focussen op het recht op goed eten, op duurzame
landbouw, op waardig werk en een inkomen dat toelaat om gezond eten te kopen.

Oxfam Wereldwinkels, Rikolto/vredeseilanden), Broederlijk Delen, WSM/wereldsolidariteit zijn echte specialisten. Deze leden van 11.11.11 zijn ook actief in onze
gemeente. Uw gift voor 11.11.11 gaat ook naar hún goedgekeurde projecten.

11.11.11 WIL DAT ER WAT BEWEEGT
11.11.11 bundelt de krachten van lidorganisaties, burgerinitiatieven en
duizenden vrijwilligers. Zo wordt onze stem luider, ook bij politici.
11.11.11 bewijst onze politici dat mondige kiezers honger en armoede wég
willen.
11.11.11 sensibiliseert en stimuleert om na te denken over ongelijkheid,
duurzaamheid en rechtvaardigheid.
11.11.11 analyseert, studeert, schrijft, geeft ons een klare kijk op de wereld.
11.11.11 brengt geld bijeen om duurzame ontwikkeling te verwezenlijken
via sterke partners waar 11.11.11 of één van de lidorganisaties mee
samenwerkt.
11.11.11 doet dit samen met gelijkgezinde organisaties in
Wallonië en Europa. Samen lobbyen ze voor een betere
en rechtvaardigere wereld bij de EU, de Wereldbank, de
Wereldhandelsorganisatie, de Verenigde Naties...

Nu wij niet komen aanbellen, ben je meer dan welkom op één van onze
–coronaveilige– kraampjes.

11.11.11 is altijd méér dan een geldinzameling
Je koopt iets kleins. Je hebt er plezier aan. Je deelt. Jij en 11.11.11 veranderen mee de wereld. Ten goede.
De kalender 2021. Topfotografen maakten
12 schitterende foto’s met elk een uniek
verhaal. Je leest het op de achterkanten.
€19,5 Thema 2021 ‘het weer’.
Ook als plankalender verkrijgbaar.

De wenskaarten €6. Wordt Nieuwjaar ’21 een
feest in onze mini-bubbel? En alle anderen die
we er zo graag bij hadden gehad? Die sturen
we toch een kaart. Met een warme boodschap.

Fluostiften, €6
om een jaar lang orde te scheppen
in teksten en gedachten.

De chocolade. €6. Belgische chocolade, onze nationale trots! Melk of puur.
En toch zit er vaak een bitter smaakje aan: kinderarbeid, ontbossing, armoede.
Het kan anders. De tijd is rijp. In 2018 trok Alexander De Croo, toen minister
ontwikkelingssamenwerking, aan de kar: de Belgische chocoladesector, de
supermarkten en organisaties zoals Oxfam ondertekenden ‘Beyond chocolate’.
Hun engagement: tegen 2030 moeten alle cacaoboeren, die leveren aan onze
chocoladefabrikanten, een leefbaar inkomen hebben. Er is nog een lange weg te gaan.
MAAR: als jij en ik altijd eerlijke chocolade in onze winkelkar leggen, weet de sector wat we willen!

11.11.11-kraampjes in onze gemeente
Dinsdag 10 november: op de wekelijkse markt in Rotselaar, van 9u tot 13u
Woensdag 11 november: in de ruime hal van de MENA van 9u tot 18u
Zaterdag 14 november: op de wekelijkse markt in Wezemaal, van 9u tot 13u
Zondag 15 november: bij Delhaize Wezemaal, van 8u tot 13u
Zondag 15 november: op ‘t plein voor de kerk in de Heikant van 8u tot 13u
Vrijdag 20 november: op de biomarkt in Werchter van 16u tot 20u, Jack-Op
Je kan gewoon langskomen en kiezen of komen afhalen wat je bestelde
Met veel plezier bezorgen we je bestelde producten ook bij je thuis.
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.
Ver. uitg.: Wies Vingerhoedt, Vijfde Liniestraat 47, 3110 Rotselaar. wies.vingerhoedt@skynet.be

