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VREDES
NIEUWS
Het laatste (gedrukte) Vredesnieuws

Sindsdien is het Vredesnieuws deze missie trouw
gebleven en zijn we supporters van 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, ShantiTown, Wrak,
De Schakel, Natuurpunt,Vluchtelingenwerk KleinBrabant-Willebroek ...

Als we je emailadres nog niet kennen, heb je
vandaag je het laatste nummer van het gedrukte
Vredesnieuws in handen. Vanaf 2018 gaan
we volledig digitaal en zul je nog enkel via
elektronische weg het tijdschrijft in je mailbox
krijgen. Je moet dan wel snel je emailadres
doorsturen naar vredesnieuws@telenet.be. Met
excuses aan al onze lezers die weg blijven van de
wereld van internet.
Volgend jaar gaan we ook het rigide ritme van de
trimestriële verschijningsdatum verlaten. Maximaal
10 keer per jaar zullen we je berichtendoos
belasten met een elektronische nieuwsbrief.
Daarvoor zijn we nog op zoek naar een mooiogende layout. Suggesties zijn welkom.
We willen ook onze website (www.vredesnieuws.
be) vernieuwen. Ook hiervoor hopen we op
suggesties en hulp.
Ook inhoudelijk staan we open voor inbreng van
schrijvers, informanten, reporters.

Ondertussen leven we in een periode waarin
digitale communicatie domineert. Daarenboven
is een gedrukt tijdschrift met deze oplage niet
meer te bekostigen zonder bijkomende fundraising
initiatieven.Vorig jaar kozen we dan ook voor een
ander bedrijfsmodel gebaseerd op digitale distributie
van het Vredesnieuws.

Onze dankbaarheid gaat op dit moment uit naar
alle medewerkers van de laatste 36 jaar. Voor
de 144 keer dat de bladen van dit Vredesnieuws
werden samengeraapt en gevouwen en de
honderden etiketten die telkens moesten worden
geplakt.
Ludo

36 jaar geleden begonnen we met dit Vredesnieuws.
Het was de tijd van massaal verzet tegen de komst
van nieuwe kernwapens die bedoeld waren om op
het Europees continent te kunnen gebruiken. De
toenmalige vredesbeweging verzamelde zowat het
hele progressieve middenveld. Het Vredesnieuws
wou in deze regio dit verenigde middenveld, de
civiele samenleving, de georganiseerde burgers
ondersteunen met een tijdschrift.

‘Als de laatste boom geveld is,
eten we ons geld wel op.
Kapitalisme versus de aarde’
Ludo De Witte is een dwarsligger
maar een dwarsligger die zijn
huiswerk maakt. Ook deze keer.
Hij ziet dat we al sinds meer dan
30 jaar gewaarschuwd werden dat
klimaatwijziging onze menselijk
omgeving dreigt te verwoesten.
Hij weet ook dat we al decennia
om de oren geslagen worden
met rapporten die erop wijzen
dat de menselijke activiteit
hiervan de oorzaak is. En hij
weet ook dat nu zelfs zowat alle
landen en hun regeringen (als we
Trump even buiten beschouwing
laten) bewust ervan zijn dat
we dringend ervoor moeten
zorgen dat de onvermijdelijke
temperatuurstijging onder de 2°C
moeten blijven. Zo niet dan worden
een
aantal
zelfopwarmende
processen in gang gezet die
niet meer te stoppen zijn met
vermindering of zelfs stoppen
met uitstoot van broeikasgassen.
We zien nu al de effecten van
de opwarming in frequentere en
meer verwoestende stormen,
in snel smeltende ijskappen, in
verdwijnende gletsjers, …
En toch. Op 30/10/2017 koppen
de kranten: “De hoeveelheid
broeikasgassen in de atmosfeer is
vorig jaar sneller gestegen dan ooit
tevoren.” Ludo De Witte noemt

dat in zijn boek: “slaapwandelend
naar de afgrond”. Met meer dan
90 verwijzingen illustreert hij de
ernst van de toestand. Ondanks
de zovele klimaatconferenties en
-akkoorden. En hij legt meteen
de vinger op de wonde: “Alle
internationale klimaatverdragen
lijden aan dezelfde kwaal: Ze
steunen alle op het sacrosante
dogma
dat
aanhoudende
economische groei niet, nooit ter
discussie mag staan.”

Nog 12 jaar.
Vervolgens onderzoekt hij of
de goodwill die politici, media,
organisaties, bedrijven, … ten
toon spreiden inderdaad ook de
mogelijkheid in zich hebben om
inderdaad nog iets te veranderen.
De voorbeelden en argumenten
die hij aanhaalt laten het ergste
verwachten. Bijvoorbeeld het
klimaatakkoord van Parijs staat
garant voor een stijging van 2,7 tot
3,5°C. Dixit Jos Delbeke (hoofd van
het directoraat-generaal Klimaat
van de Europese Commissie).
Of nog: In 2013 spendeerden
regeringen wereldwijd 550 miljard
aan directe subsidies voor fossiele
energieconsumptie. Subsidies voor
hernieuwbare energie waren goed
voor 121 miljard dollar. Ook de
voorbeelden van initiatieven van
de grote bedrijven geven aan dat
het niet meer is dan gerommel in
de marge.
We weten ondertussen ook dat
de maximale 2°C stijging betekent
dat we nog maar 600 gigaton
broeikasgassen in de lucht mogen
sturen. Vorig jaar piekten we op
bijna 50 gigaton. Nog 12 jaar te
gaan dus.

Moeten we allemaal wat minder
verbruiken?
Ludo De Witte stoort zich
ook mateloos aan organisaties,
opinieleiders
en
zeker
bewindvoerders die doen alsof
individuele matiging de oplossing is
voor het klimaatprobleem. Volgens
hem “is (het) een illusie dat in
een kapitalistische samenleving
de meerderheid van de bevolking
kan worden overtuigd om anders
te gaan leven”. Zoals Naomi Klein
zegt: “Veel mensen proberen hun
levens zo te veranderen dat hun
consumptie vermindert. Maar als
deze vormen van vraaggestuurde
emissiereducties moeten gebeuren
op een schaal die vereist is, dan
kan men dat niet overlaten aan de
lifestylebeslissingen van stedelingen
die op zaterdagnamiddag graag
naar boerenmarkten gaan en
gerecycleerde kledij dragen. We
hebben een alomvattend beleid
en programma’s nodig die lageuitstootkeuzes voor iedereen
eenvoudig
en
gemakkelijk
maken. Bovenal moet dat beleid
rechtvaardig zijn, zodat mensen
die het moeilijk hebben niet wordt
gevraagd om nog meer in te
leveren om de extra consumptie
van de rijken te compenseren”.

Wie organiseert?
Ook de organisaties die zich links
noemen hebben tot hiertoe gefaald.
Sp.a wil geen antikapitalistische
structurele
maatregelen.
Ze
ijvert wel voor inzetten op
energiezuinigheid, klimaatneutrale
maatregelen van lokale besturen,
e
e
n
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koolstofemissiehandel. En wil
op termijn een koolstoftaks
invoeren. Dat gaat het klimaat niet
redden. De traditionele ‘groene’
beweging vraagt zich wel af of het
economisch model uit de twintigste
eeuw nog wel een toekomst
heeft, gezien de toenemende
ongelijkheid,
de
dreigende
ineenstorting van de biodiversiteit
en de klimaatverandering die
de planeet bedreigt. Maar ook
hier is het zoeken naar een
beleid dat de oorzaken aanpakt.
De Witte stelt dat bewegingen
zonder
machtsanalyse
geen
ambitie hebben en in feite niet
willen winnen (= the refusal to
win). “Begrippen als winstlogica,
concurrentie,
kartelvorming,
oligopolies, monopolies, lobby’s,
kapitaalvlucht,
acquisities,
speculatie,
hefboomfondsen,
belastingparadijzen: ze komen
zelden of nooit voor in hun
abstracte analyses.”

nodig hebben voor onze jaarlijkse
productie. Nochtans bestaan de
organisaties die oproepen voor
een “steady state economy” al
decennia. Je kan zelfs beginnen
in 1972 met het boek “Grenzen
aan de groei” van Forrester en
Meadows. Econoom Daly Herman
werkt al jaren met zijn groep
Casse
(http://www.steadystate.
org) aan de concepten van een
duurzame economie gebaseerd op
nulgroei. Ook in België verschenen
meerdere boeken op de markt
zoals “Einde aan de groei” van
Richard Heinberg en “Welvaart
zonder groei” van Tim Jackson.
De Witte gaat nog verder terug in
de geschiedenis en verwijst naar
Karl Marx die het kapitalisme
beschreef als een economisch
systeem dat niet kan bestaan
zonder groei. Door de interne
dynamiek van het kapitalisme
zal de groei doorgaan tenzij het
kapitalisme gestopt wordt.

Groei

Actie

Terug naar het begin: is het
inderdaad
het
dogma
van
aanhoudende economische groei
dat ons de das omdoet? En hoe
noemen we dat economisch
systeem dan? En is er een ander
economisch model?
Natuurlijk lijkt het onwezenlijk
te veronderstellen dat iemand
een oneindige economische groei
op een eindige planeet sowieso
kan verdedigen. Een gemiddelde
jaarlijkse groeivoet van 3% (waar
de EU voor gaat) verdubbelt de
mondiale productie elke 25 jaar of
16 keer meer in één eeuw.
En toch. Ook hier komen de
overtuigde voorstanders van een
nulgroei,gepaard met een drastische
herverdeling, zelden in het nieuws.
In de loop van de maand augustus,
met “overshoot day” worden we
er nog eens aan herinnerd dat
we jaarlijks
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Volgens De Witte zijn we de fase
van studie, onderzoek, sensibilisatie
dan ook voorbij. We weten waar
we voor staan. Ofwel een ander
economisch systeem ofwel de
catastrofe.
Dat ander economisch systeem
geeft De Witte een naam: het
ecosocialisme. Het pad dat hij
aangeeft: “Wezenlijke verandering
staat of valt met progressieve
regeringen die steunen op een
zelfbewuste,
gemobiliseerde
bevolking en die op ramkoers gaan
met de industriële mastodonten
en de haute finance. Een overheid
die ook de publieke commons
koestert zoals openbaar vervoer,
post, onderwijs, waterwerken,
gasbeheer, elektriciteitsdistributie,
brandweer, bibliotheken en musea
... met onze sociale kern en de
vakbonden als harde kern.”
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Misschien zijn er ook andere

effectieve en efficiënte keuzes
mogelijk. Ludo De Witte zal ze
ongetwijfeld graag horen. Dat er
hier en nu iets moet gebeuren is
wel duidelijk.
Ludo De Witte stelt zijn boek voor
Op donderdag 14 december van
20:00 tot 23:00
Oud
Gemeentehuis,
A.Van
Landeghemstraat 101, Willebroek

Oxfam Wereldwinkel Boom
Verkoop van producten van
eerlijke handel waarbij de
vrijwilligers het onrecht in de
huidige handelsrelaties bekend
maken bij het brede publiek.
Blauwstraat 45, 2850 Boom
do 9u – 13u,
vrij 15:30u – 18u,
zat 10u – 12:30u en 13:30u – 16u.

VREDESNIEUWS
NOG ENKEL
DIGITAAL
Dit jaar blijft Vredesnieuws
nog zowel via de postbode als
via email toekomen bij haar
abonnees. Het eerste nummer
van 2018 zal echter enkel nog in
digitale vorm verschijnen.
Op dit moment zijn er van de
800 abonnees nog 350 die een
papieren versie toegestuurd
krijgen. We zien echter onze
inkomsten drastisch dalen. Dit
heeft onder andere te maken met
het gewijzigde concept van de
jaarlijkse Barbecue die al 35 jaar
plaatsvindt op de laatste zaterdag
van de zomervakantie (dit jaar op
26/8). Sinds enkele jaren genieten
we daar van een heerlijke
maaltijd klaargemaakt door een
professioneel team dat ervoor
betaald wordt. We hielden de
deelnameprijs echter laag zodat
de inkomsten van de Barbecue
verwaarloosbaar werden.
Daarnaast daalt ook het aantal
abonnees dat jaarlijks 4 euro
of meer betaald voor dit

kwartaaltijdschrift.
Daarmee zien we onze financiële
reserves jaar na jaar dalen. Het
einde komt in zicht en we zijn dus
genoodzaakt ons bedrijfsmodel te
herzien.
Maar wees gerust. We denken dat
de nood aan een nieuwsplatform
voor de progressieve burgers
en organisaties in KleinBrabant-Willebroek hoog blijft.
Vredesnieuws gaat verder maar
wel nog enkel digitaal.
Daarom ook een oproep: als je
dit Vredesnieuws nog op papier
krijgt, stuur je mailadres naar
vredesnieuws@pandora.be
met vermelding “vredesnieuws”
en je bent verzekerd van een
driemaandelijkse digitale editie in
je mailbox.
Zie al eens op http://www.
vredesnieuws.be/sites/default/
files/vn_dec17.pdf

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 - 17
do 10 - 12
Vr 16 - 19
za 10 - 17
zo 10 - 12
St.Amands wo 14-17
za 10-12 14-17

Biobello wekelijks
in Puurs en omstreken
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
vredesnieuws p.4
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Zoo Humain.
De blijde terugkeer van de barbaar.
Zoo Humain. De blijde terugkeer
van de barbaar.
Auteur: Chokri Ben Chikha
Uitgeverij: Lannoo Campus, 2017
ISBN: 978 94 014 2886 6
Dank je wel Chokri. Het is lang
geleden dat ik zo heb gelachen bij
het lezen van een ernstig boek.
“Zoo Humain. De blijde terugkeer
van de barbaar” gaat inderdaad
over ernstige actuele zaken zoals
radicalisering, integratie, racisme,
discriminatie,
wanbeleid
e.d.
Door de soms hilarische manier
van schrijven wordt alles heel
verteerbaar. Het boek leest als de
spreekwoordelijke trein.
Chokri Ben Chikha heeft er zowat
zijn handelsmerk van gemaakt om
mensen op het verkeerde been te
zetten. Met dit boek drijft hij deze
methode tot het uiterste. Zijn
devies luidt dan ook
goed luisteren naar wat ze over je
zeggen
hetzelfde zeggen over jezelf
kijken wat er gebeurt
Onnodig te zeggen dat “ze” de
mensen zijn die de Ander, de
Barbaar, de migrant, de allochtoon
… niet welkom vinden en navenant
behandelen als minderwaardig.
Chokri is wel duidelijk als hij pleit
voor multi-identiteit. Diegenen die
hij verdenkt dat ze ijveren voor
éénduidige identiteiten pakt hij
hard aan. En dat kan gaan van de
vroegere activist Abu Jahjah tot
dichter Benno Barnard.
Het
boek
vertrekt
vanuit
de
kunstenprojecten
van
Action
Zoo
Humain
met
vooral het theaterproject “De
vredesnieuws p.5
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Waarheidscommissie” dat speelde
in Gent, Antwerpen en Mechelen.
De toeschouwers zien een zitting
van een “waarheidscommissie”
in een Vlaamse stad. Meerdere
getuigenissen vertellen over de
mensentuinen die in België in de
loop van vorige eeuw werden
opgezet waarbij Afrikanen als
onderontwikkeld en minderwaardig
werden
gepresenteerd.
In
1885, 1894 en 1930 werden
op
de
wereldtentoonstelling
in Antwerpen Congolezen als
‘attractie’
in
namaakhutten
tentoongesteld. Ze speelden er
‘authentieke’ rituelen na terwijl
het ‘blanke’ publiek toekeek.
Voor Chokri maken we dagelijks
nog dergelijke mensentuinen
mee: “Vandaag worden in straten,
wijken en steden nog steeds
onzichtbare kooien gebouwd. …
Af en toe - als ze gehoorzaam en
braaf zijn - wordt de inwoners
iets toegeworpen in de vorm van
een nieuwe straathoekwerker, een
bibliotheekje, een voetbalpleintje
of een buurtcentrum.” Hij verwijst
ook naar de moslimsafari die De
Winter en Wilders in Molenbeek
wilden organiseren.
Over mensentuinen en safari’s:
“De stereotiepe representatie
stigmatiseerde de Barbaar, maar
vertelt in feite evenveel over de
westerse fantasmen, verlangens en
angsten van die tijd.”

Waarschijnlijk is het hier waarnaar
de schrijver verwijst als hij over
zijn boek zegt “alles is waargebeurd
behalve de meest interessante
stukken”.
Hij waarschuwt de ministerpresident en ook de lezer: “Als
waarheid slechts schuldgevoel
opwekt voor het verleden, is er
dan niet té weinig basis voor echte
kennis van het onrecht; wordt de
verzoening dan niet erg moeilijk?
Erkenning van onrecht is belangrijk
maar is schaamte geen volstrekt
onproductief gevoel? Misschien
zelfs wel contraproductief.”
Met goedkeuring citeert hij
Homi Bhabha: “de westerse
metropool moet zijn postkoloniale
geschiedenis en instroom van
migranten en vluchtelingen gaan
zien als een autochtoon en
inheems verhaal dat onlosmakelijk
verbonden is met de gelaagde
nationale culturele identiteit.”
En voegt eraan toe: “We hebben
een
culturele
transformatie
nodig die wakker schudt, die
stimuleert tot kritisch zijn, die
de machtsverhoudingen in onze
samenleving, en daarbij ook de
status quo, wat zeg ik, sinds de
verkiezing de verslechtering van de
positie van de Barbaar, ter discussie
stelt en de breuk geneest.”

Chokri pleit tenslotte voor een
“combat suprême” om de sociale
Chokri verweeft in zijn boek een breuk, oorzaken en gevolgen
rapport aan minister-president aan te pakken. Daarbij put hij uit
Bourgeois. Een rapport over de het ondertussen rijk voorziene
huidige sociaal-culturele impasse. lexicon van de zoo-humainologie.
De opdracht komt daarbij van Ik vermoed dat Bourgeois niet
de minister-president zelf met thuis zal geven.
de uitdrukkelijke vraag om ook
aanbevelingen en tools aan te
reiken en ook een lijst met
actiepunten.

Vrede
Antwerp Tax Pride

Rechtvaardige belastingen NU !
Echte helden betalen belastingen!
Maandag 4 december van 9.30u
tot 13u Sint-Jansplein A’pen
Georganiseerd door ACV prov
Antwerpen en ABVV-regio
Antwerpen

Programma:
09.30u:Verzamelen aan het SintJansplein | 2060 Antwerpen
10.00u:Vertrek Tax Pride
10.30u: Actie aan federale
overheidsdienst Financiën
11.15u:Vertrek richting Waagnatie
12.00u: Waagnatie: toespraken –
muziek – humor – foodtruck
Eisen: o.a.

• Voor een meerwaardebelasting
• bedrijfsbelasting in verhouding
tot de reële winsten
• een taks op financiële
transacties
•geen belastingontwijking via
digitale platformen.

De website van Vrede vzw brengt
overzichtelijk nieuws en interessante
opinies.
Het septembernummer van Vrede
handelde onder meer over de
protestbeweging Hirak in Marokko.
Er is ook aandacht voor de
verschillende presidentsverkiezingen
in Afrika. Latijns-Amerika komt aan
bod via Chili en de invloed van de
sociale bewegingen aldaar.
Het is nog wachten op het
decembernummer maar op de
website vind je al interessante
artikels over o.a. de situatie in
de
mensonterende
Libische
vluchtelingenkampen.
Zie meer op: http://www.vrede.be
Je kan ook abonneren op het
tijdschrift via http://www.vrede.be/
vredesnieuws p.6
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Cyriel Verschaevestraat
in Breendonk (4)
In De Standaard van 17 augustus
lezen we dat in Lanaken een
andere oplossing gekozen is voor
de Cyriel Verschaevestraat.
Burgemeester Marino Keulen
(Open VLD) laat weten dat de
Cyriel Verschaevestraat in zijn
gemeente zal verdwijnen. Hij
voegt eraan toe: We moeten met
de inwoners in gesprek gaan en
hen overtuigen dat die aanpassing
nodig is. Zelf zijn ze daar niet mee
bezig. Ze zeggen me letterlijk dat
er prangendere kwesties zijn.
Maar anno 2017 kunnen we toch
niet meer verantwoorden dat
er nog altijd een straatnaam is
genoemd naar een collaborateur
die ter dood werd veroordeeld.
We moeten en zullen de naam
veranderen.’
En nog: ‘Begin jaren zeventig is
de keuze gemaakt om een straat
in Lanaken te vernoemen naar
Cyriel Verschaeve’, zegt Keulen. ‘Ik
vermoed dat ze de man toen enkel
van zijn geschiedenis in de Eerste
Wereldoorlog kenden. Toen stond
hij namelijk aan de kant van de
Vlaamse frontsoldaten. Maar toch
was het een domme keuze. Er valt
eigenlijk niets goed over die man
te vertellen, zeker als je zijn rol in
de Tweede Wereldoorlog bekijkt.
Hij staat feitelijk aan de kant
van de daders.’ En dus kan een
dergelijke straatnaam niet langer.
‘In Lanaken leeft het niet, maar
ik ga de bewoners wel duidelijk
maken waar hun straatnaam
eigenlijk voor staat’, aldus Keulen.
‘Na een gesprek met de bewoners
kan ik de nodige stappen zetten.
Maar het zal wel wat tijd in beslag
nemen, ik schat een tijdspanne van
twee jaar.’
vredesnieuws p.7
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In Puurs besliste de burgemeester
Koen Van den Heuvel (CD&V)
de naam te behouden en ‘de
discussie te sluiten’ nadat een
grote meerderheid van de
straatbewoners zich uitgesproken
hadden voor behoud.
De Duitse schrijver Golo Mann
zei ooit “Wie het verleden niet
kent, zal geen greep krijgen op de
toekomst.”.
Wordt dus vervolgd.
Ludo

WAAR WINST
HET WINT VAN WAARDE,
WORDT VERLIES HET RESULTAAT

FESTIVAL VAN DE GELIJKHEID
Een shot positieve energie als
alternatief voor verzuring en
polarisatie.
Van Natalia tot Rania Mustafa Ali
Van Raoul Servais tot Jeroen
Meus
Van Coely tot Mohamed El
Bachiri
45 panelgesprekken, 15 verrassende duo’s in Festivalbabbels,
7 boekenclubs, 20 docu’s en
films, een expo in open lucht,
talloze eerlijke faalverhalen en
liefdesbetuigingen … ziedaar het
gloednieuwe programma van het

vijfde Festival van de Gelijkheid
in een notendop. Meer dan 250
gasten treden aan op dit “feest
voor hoofd en hart”, zoals de
organisatoren het zelf noemen.
De affiche kleurt bijzonder
gekleurd en geeft plaats aan
piepjong talent (Yasmien Naciri,
Coely, Zita Theunynck, Othman
El Hammouchi, Sarah Dimani, Aya
Sabi …) en gevestigde waarden
(Raoul Servais, Paula Marckx, Jan
Goossens …) en alles daartussen.
Het Festival wist dit jaar ook
enkele internationale toppers te
strikken (Jane Goodall, Francesca

Borri, Marek Šindelka, Gary
Younge, Murat Isik …).
Brandpunt van het Festival is
de Vooruit, maar ook in de
Handelsbeurs, NEST, Sphinx
Cinema, Triodos Bank … vinden
evenementen plaats.
Afspraak in Gent op 14+15+16
december 2017.
www.festivalgelijkheid.be
donderdag, 14 december, 2017 13:00 tot zaterdag, 16 december,
2017 - 23:00u

23 FEBRUARI 2018

OEGANDA-FAIRTRADE
PAEPENHEIDE-BREENDONK
VANAF 19U

KOFFIESTOP
tussen 11 en 14u

Met Annette Mertens (inleefreizigster Broederlijk Delen Oeganda), Lothar Boeykens (Fairtradegemeenten),
Wereldwinkel Puurs (Het Koffiespel), KihovilO project,
Wereldwinkel Breendonk, Fairtrade trekkersgroep Puurs

“MO*”,
mondiaal magazine
MO* is een uniek mondiaal
magazine dat 4x per jaar, op het
ritme van de seizoenen, uitpakt met
interessante achtergrondartikels,
essays, interviews en beeldverhalen.
Een must voor wie even de tijd
wil nemen om stil te staan bij de
fundamentele vragen in onze snel
veranderende wereld.
6 september verscheen een lijvig
nummer met focus op Congo en
op de weigering van Kabila om
verkiezingen uit te schrijven en
hoe bijvoorbeeld het middenveld
en de kerk daarop reageert. Het
interview met Jhumpa Lahiri over
meertaligheid vind je ondertussen
op de website.
Een jaarabonnement kost slechts
€ 28.
Hoe ga je te werk? Stuur je naam
en adres naar jan.buelinckx@
mo.be en vermeld in je onderwerp
‘abonnement MO*’. Je krijgt een
overschrijvingsformulier
toegestuurd.
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VLUCHTELINGENWERK
KLEIN-BRABANT-WILLEBROEK
In juli besloten een groep
vrijwilligers de werkgroep ‘
Vluchtelingenwerk Klein BrabantVaartland op te richten. De
groep vormt een onderdeel van
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
en de leden ervan hielden zich
reeds geruime tijd bezig met
vluchtelingen-ondersteuning.
Vluchtelingen die in onze regio
worden opgevangen of een
woonst hebben gevonden,
kunnen het dikwijls financieel
niet aan om een menswaardig
bestaan op te bouwen. Daarom

hebben we besloten om een
benefiet te organiseren (zie
affiche hieronder). Buiten muziek,
woordkunst en verhalen van
vluchtelingen uit onze regio,
organiseren we ook een
verkoop per opbod.
Hiervoor zijn we op zoek naar
zaken die (ooit) meer dan 40
euro waard waren en die nog in
heel goede staat zijn.
Bv een staande lamp, een
schilderij, een mooi theeservies,
een kunstwerk...
Als je dergelijke zaken bezit

die wij ten voordele van de
vluchtelingen die avond per
opbod mogen verkopen, neem
dan aub contact op met
An Colaes (0498 84 29 14
of an.colaes@skynet.be) of
Annemarie Van Eetvelt ( 0485 31
88 40 of mauribos@scarlet.be)
Ps :Vergeet aub 27 januari niet in
je agenda te noteren, past het jou
niet en wil je de werkgroep
toch sponsoren dan kan dit op
rekeningnummer BE 61 9731
8227 1017. ( Vluchtelingenwerk
Klein Brabant- Willebroek)
Wil je graag 1 of meerdere
kaarten kopen , dan mag je ons
uiteraard ook contacteren.

Schrijven voor
Amnesty International.
schrijfkern Boom
Amnesty International is een onpartijdige
organisatie
die
ijvert voor vrijlating van
gewetensgevangenen, eerlijke
processen bepleit voor politiek
gevangenen en actie voert
tegen marteling, doodstraf,
buitengerechtelijke executies en
“verdwijningen”.
Elke 2de maandag van de maand
18u - 20u.
Plaats: Booms Welkom vzw
Blauwstraat 43/0.1 , 2850 Boom

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,
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
2-3/12
4/12 9.30u
9-10/12
12/12 10u
14/12 20u
14-16/12
17/1
27/1 19u
23/2 19u

Agenda

Het laatste (gedrukte) Vredesnieuws p. 1
Als de laatste boom geveld is, eten we ons
geld wel op.

p. 2

Vredesnieuws nog enkel digitaal

p. 4

Zoo Humain. De blijde terugkeer van de
barbaar

p. 5

Antwerp Tax Pride

p. 6

Cyriel Verschaevestraat (4)

p. 7

Festival van de gelijkheid

p. 8

Vluchtelingenwerk Klein-BrabantWillebroek

p. 9

Agenda

p. 10

vredesnieuws@pandora.be

waar?
Gildenhuis Bornem
Sint-Jansplein
Antwerpen
Vrededaal Kalfort
Zuiderpershuis

Wat en wie?
Cadeaudagen wereldwinkel Bornem
Tax Pride voor rechtvaardige
belastingen ACV/ABVV
Cadeaudagen wereldwinkel Puurs
Sesam-festival, studiedag over
superdiverse kinderboeken
Gemeentelijke voor- Boekbespreking Als de laatste
drachtzaal Willebroek boom geveld is ...
Vooruit Gent
Festival van de gelijkheid
meerdere steden
dekoloniseringsmomenten
www.dekoloniseer.be
Krinkelzaal Ruisbroek Benefietconcert tvv vluchtelingen
Klein-Brabant-Willebroek
Paepenheide
Koffiestop / Oeganda/ Fairtrade
Breendonk

Bericht aan de abonnees: Vanaf 2018 enkel nog een digitaal Vredesnieuws. Stuur een berichtje naar
vredesnieuws@pandora.be met vermelding: vredesnieuws.pdf graag.

