Eerlijk duurt het langst
Overzicht workshops en educatief materiaal
fairtrade en biolokaal
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Beste leerkracht
Fair trade is een begrip dat steeds meer ingang vindt
dankzij de campagnes die organisaties zoals Vredeseilanden,
Max Havelaar, 11.11.11. en Oxfam Wereldwinkels jaarlijks opzetten. Ook de stad Mechelen zet fair trade actief op de agenda en
draagt sinds september 2007 de titel ‘Fair Trade Gemeente’.
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Als school kan je ook aan de slag rond fair trade om zo het thema in de kijker te zetten bij je leerlingen en leerkrachten. Heel
wat organisaties spelen hier op in en hebben een mooi aanbod
van workshops tot lespakketten ontwikkeld. Toch is het niet
makkelijk hierin je weg te vinden. Daarom investeert de stad
Mechelen in deze brochure, uitgegeven in het kader van
De Week van de Fair Trade, zodat onze jongeren de waarden
van fair trade reeds op de schoolbanken leren kennen. De brochure wordt gratis aan alle Mechelse scholen bezorgd.
In deze brochure vind je een overzicht van educatieve materialen en workshops die je als school ofwel gratis kan gebruiken of
ontlenen, ofwel kan aankopen. Daarnaast zijn er ook weetjes,
makkelijke tips en receptjes in verwerkt. De brochure kwam tot
stand in samenwerking met IGEMO.

Wat is FAIR TRADE?

Fair Trade Gemeente

Fair trade is eerlijke handel tussen rijke landen en landen uit het
Zuiden. Het doel van fair trade is rechtvaardigheid in de internationale handel realiseren. Als je een fairtradeproduct koopt,
dan kan je er zeker van zijn dat de producenten een eerlijk loon
hebben gekregen en dat ze op tijd betaald zijn. Maar fair trade is
meer dan een eerlijk loon. Producenten krijgen naast hun loon
nog een gezamenlijke fairtradepremie. Deze premie dient voor
de sociale en economische ontwikkeling van de hele gemeenschap. Daarnaast werken de boeren en arbeiders in goede omstandigheden en houden ze rekening met het milieu.

Dit is een campagne van 11.11.11., Max Havelaar, OxfamWereldwinkels en Vredeseilanden. Een gemeente kan de titel
‘Fair Trade Gemeente’ halen als ze voldoet aan volgende criteria:

Een fairtradeproduct kan je herkennen
aan het logo van Max Havelaar. Dit is een
onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. Je kan producten met dit keurmerk in
de meeste supermarkten vinden en in de
Wereldwinkels.
Er zijn veel merken die fairtradeproducten
verkopen:

1.

Het lokale bestuur is overtuigd

2. Ook enkele winkels en horecazaken kiezen voor fair trade
3. Lokale organisaties, bedrijven en scholen stappen mee
in dit verhaal
4. Er wordt lawaai gemaakt via de media
5. Een lokale trekkersgroep zet z’n schouders onder deze acties
6. En ook lokale, duurzame voeding wordt in de kijker gezet
Scholen kunnen deelnemen aan de campagne van Fair Trade
Gemeente door hun overtuiging van de daken te schreeuwen:
Deze school meent het!

Wat moet de school doen
om dit logo te verdienen?
1.

De hele school staat achter de idee van eerlijke handel en
duurzame lokale landbouw

2. Op de school wordt het consumeren van duurzame voeding
gestimuleerd. De school geeft zelf het goede voorbeeld
door deze producten aan te bieden in de refter, op de speelplaats, bij recepties of andere gelegenheden
3. De school communiceert hierover, zowel naar leerlingen als
naar ouders
4. De school zet een educatieve actie op poten waarbij de hele
school betrokken wordt

5

Om te bewijzen dat aan bovenstaande criteria voldaan is, moet
de school een verklaring op eer invullen. Neem daarvoor contact op met de dienst Ontwikkelingssamenwerking van de stad
Mechelen via ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be. Deze
stadsdienst helpt je verder om de juiste stappen te nemen om
met de campagne van start te gaan.

Ondersteuning via

Als de school de titel ‘Deze school meent het’ behaald heeft,
krijgt de school een officieel bordje met dit logo uitgereikt.
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Kleur Bekennen stimuleert mondiale vorming en actief burgerschap in het onderwijs. Je kan als leerkracht bij Kleur Bekennen
terecht voor inhoudelijke ondersteuning rond projecten zoals
bv. fair trade. Ze geven advies en begeleiding, helpen je bij het
opzetten van een project, bieden je tips aan en zoeken mee naar
educatief materiaal. Naast inhoudelijke ondersteuning kan Kleur
Bekennen jouw school ook financieel ondersteunen.
Daarnaast organiseert Kleur Bekennen elk jaar gratis nascholingen voor leerkrachten rond wereldburgerschap. Voor
meer informatie rond deze ondersteuning of hoe je een
subsidieaanvraag kan indienen, neem je best een kijkje op
www.kleurbekennen.be, http://kleurbekennenkids.provant.be of
www.provant.be/kleurbekennen.
Je kan een medewerker van Kleur Bekennen bereiken via
03 240 56 09 of kleurbekennen@provant.be

Overzicht aanbod

fair trade
7

VITAMINERIJKE
ALCOHOLVRIJE
COCKTAIL

Begeleide workshops
basisonderwijs

8
BENODIGDHEDEN:

×
×
×
×
×
×
×
×

4 zakjes bio thee*
6 dl sinaasappelsap*
2 citroenen
2 sinaasappels
1 l water
2 pakjes vanillesuiker
200 g bio Mascobado rietsuiker*
aardbeien of frambozen (indien niet
in seizoen, kan je ook kiezen voor
diepgevroren vruchten)
× 2 takjes munt
*Oxfam Fairtrade product (te verkrijgen in alle
Oxfam-Wereldwinkels)
BEREIDING:
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1. Zet thee met het water, de suiker
en de vanillesuiker en laat
3 minuten trekken.

Kort maar eerlijk
Wat: Spel met de bedoeling om leerlingen
te laten ervaren waarom eerlijke handel
belangrijk is. Het spel bestaat uit 10 korte
en actieve groepsspelen over eerlijke
handel, ongelijke verdelingen en
ongelijke kansen.
Doelgroep:
1ste graad en 2de graad (vanaf 8 jaar)
Duur: 30 tot 150 minuten
Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS)

2. Laat de thee 1 uur afkoelen
in de koelkast.

} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelenaanbod > noord-zuid

3. Pers de citroenen uit en voeg het
sap samen met het sinaasappelsap
bij de afgekoelde thee.

Chocola(f)fair(e)

4. Verwijder de schil en de witte vliesjes van de sinaasappels.
5. Snijd de sinaasappels in kleine stukjes en voeg ze bij de thee.
6. Laat alles nog een tijdje trekken op
een koele plaats.
7. Vlak voor het opdienen aardbeien
of frambozen (vers of gedeeltelijk
ontdooide diepvriesvruchten) en gesnipperde muntblaadjes toevoegen.
Bron: www.oxfamwereldwinkels.be

Wat: Een rollenspel waarbij de leerlingen
terechtkomen in de wereld van Ghanese
cacaoboeren. Een tussenhandelaar misbruikt zijn macht en geeft de boeren een
oneerlijke prijs voor hun cacao. De kinderen ondervinden de voordelen van een
coöperatie.
Doelgroep: 2de en 3de graad (9 tot 12 jaar)
Duur: 100 minuten
Prijs: € 55/lesuur + kilometervergoeding
Organisatie: Djapo vzw
} www.djapo.be > lager > workshops >
ga rechtstreeks naar het aanbod
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Bananenspel
Wat: Het spel geeft inzicht in de economische kringloop en illustreert het
mechanisme van vraag en aanbod tussen
derdewereldlanden en industrielanden.
Tijdens het spel volgen de leerlingen de
lange weg die een banaan aflegt. Van
de plantagearbeiders naar de plantagebezitters. Van de plantagebezitters naar
de importeurs en de kleinhandelaars.
Uiteindelijk komt de banaan terecht in de
handel van de zeer kritische consument.
Hoe evolueert de prijs? Welke invloed
hebben vraag en aanbod op de prijs?
Doelgroep: 2de en 3de graad (vanaf 10 jaar)
Duur: 100 tot 150 minuten
Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS)
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelenaanbod > noord-zuid

secundair onderwijs

Bananenspel
Wat: Het spel geeft inzicht in de economische kringloop en illustreert het
mechanisme van vraag en aanbod tussen
derdewereldlanden en industrielanden.
Tijdens het spel volgen de leerlingen de
lange weg die een banaan aflegt. Van
de plantagearbeiders naar de plantagebezitters. Van de plantagebezitters naar
de importeurs en de kleinhandelaars.
Uiteindelijk komt de banaan terecht in de
handel van de zeer kritische consument.
Hoe evolueert de prijs? Welke invloed
hebben vraag en aanbod op de prijs?
Doelgroep: 1ste graad (10 – 14 jaar)
Duur: 100 tot 150 minuten
Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS)
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelaanbod > noord-zuid

De redding van het bier,
de chocolade en de rest
van de wereld
Wat: Een programma met korte verhaaltjes, een interactieve quiz rond de
verschillende aspecten van duurzame
ontwikkeling en een opdracht waarbij de
deelnemers zelf aan het werk gezet worden om de gegeven inzichten te vertalen
naar hun gezin, dorp, land, werelddeel
en wereld. Als slot wordt stil gestaan bij
de voorstellen van de deelnemers om de
wereld te redden en worden de ontbrekende links tussen de verhaaltjes gelegd.
Doelgroep: 2de en 3de graad (vanaf 16 jaar)
Duur: 2,5 uur
Prijs: € 300 voor 1 voorstelling, € 250
vanaf de 2de voorstelling
Organisatie: Kadapalabra
} www.kadapalabra.be > programma’s >
de redding van het bier, chocolade en de
rest van de wereld > meer …

Zoete groeten
Wat: Zoete groeten is een rollenspel over
de (eerlijke) handel van honing. Tijdens
het spel maken de leerlingen kennis met
de commerciële weg die honing aflegt
van producent tot consument. De spelers
ervaren via het rollenspel de structurele
scheeftrekking van de wereldeconomie.
Doelgroep: 1ste graad (vanaf 12 jaar)
Duur: 75 tot 100 minuten
Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS) i.s.m. Miel Maya Honing
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelaanbod > noord-zuid

Papier hier, schaar daar
Wat: Het spel geeft de leerlingen inzicht
in de handelsverhoudingen tussen grondstofproducerende landen uit het Zuiden
en de industrielanden uit het Noorden.
Doelgroep: 1ste graad (vanaf 12 jaar)
Duur: 90 tot 120 minuten

“Het leven van mijn familie is nu beter. Het Oxfamproject heeft de rijstproductie doen stijgen en ik kan
nu beter voor mijn gezondheid zorgen.

”

AUM CHANG, RIJSTBOER UIT SABORNG VILLAGE, TA OY DISTRICT, INDONESIË

Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS)
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelaanbod > noord-zuid
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De wereld aan tafel
Wat: Een spel waarbij de leerlingen ervaren wat het is om boer te zijn, ondervinden hoe beslissingen die een wereldwijd
draagvlak hebben tot stand komen en de
invloed van de mondiale instellingen op
de wereldhandel gewaarworden.

Lespakketten
basisonderwijs

Doelgroep: 2de en 3de graad
(vanaf 16 jaar)
Duur: 100 tot 125 minuten
Prijs: € 135/sessie + kilometervergoeding
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen i.s.m. Ieder voor Allen en KLJ
Nationaal
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelaanbod > noord-zuid
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Fair Kids: met eerlijke
handel de wereld rond
Wat: Een compilatie van animatiefilms
voor en door kinderen. De elf kortfilms,
gemaakt op scholen in België, Burkina
Faso, Brazilië, Canada en Taiwan werden
bijeengebracht op één dvd, vergezeld
van een educatief boekje. Een uniek,
volledig en internationaal instrument voor
wie samen met kinderen en jongeren wil
nadenken over eerlijke handel.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: Dvd en boekje te koop aan € 10
bij Oxfam-Wereldwinkels.
Organisatie: Miel Maya Honing, Kidscam
en Camera-etc.
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

De fantastische
avonturen van Kapitein
Cacao – Op zoek naar
de bron van chocomelk
Wat: Kapitein Cacao neemt de leerlingen
mee op zijn fantastische avonturen. In het
lespakket ontdekken de leerlingen de
oorsprong van de chocomelk van Oxfam
Fair Trade: uit welke landen komen de ingrediënten, hoe leven de kinderen daar?
Doelgroep: 2de en 3de graad (8 – 10 jaar)
Prijs: De lesmap is gratis digitaal beschikbaar via onderstaande website. Je
kan de map ook ontlenen via de OxfamWereldwinkel van Mechelen. Wil je de
lesmap met uitneemkaarten graag aankopen? Dit kan via Oxfam-Wereldwinkels
aan € 12.
Organisatie: Marc De Bel, Oxfam
Wereldwinkels i.s.m. Provincie
West-Vlaanderen
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

De scharlaken
pompelmoes
Wat: In het lespakket bij
DE SCHARLAKEN POMPELMOES werk je
met je leerlingen rond het thema ‘Recht
op voedsel’, de campagne van 11.11.11.
Het prikkelende luisterspel zet hen aan
het denken om hier dieper op in te gaan.
In 4 lestijden van 50 minuten (incl. beluisteren van het luisterboek) neem je hen
mee op pad. Door met hen te filosoferen,
hen te informeren over de campagne en
hen aan te zetten tot actie maak je van
het lespakket een afgerond leerproces.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
lager onderwijs.
Duur: het totale lespakket: 4 lestijden
van 50 minuten incl. beluisteren van het
luisterboek
Prijs: pakket per school: €195 + verzendingskosten €12, pakket per graad: €75
+ verzendingskosten €6. Er is ook een
nascholing voor leerkrachten, meer info
via het Djapo steunpunt regio Antwerpen:
turnhout@djapo.be .
Organisatie: Djapo vzw
} http://www.djapo.be/pompelmoes.html

secundair onderwijs

Correct en Go

Het Cacaomysterie

Wat: In de interactieve tentoonstelling
Correct&Go staan drie omgebouwde winkelkarren centraal. Ze leggen de belangrijkste aspecten van eerlijke handel uit. De
cacao-, thee- en rijstkar kunnen van klas tot
klas gereden worden. Met een uitgewerkte
methodische aanpak voor de leerkracht.
De handleiding kan gratis gedownload
worden via onderstaande website.

Wat: Deze associatiemethodiek is een
lespakket dat perfect kan dienen als eerste kennismaking met eerlijke handel. Via
een filmpje vertelt fotografe en televisiemaakster Lieve Blancquaert, het verhaal
van de cacaoproducenten van Conacado,
uit de Dominicaanse Republiek, die samenwerken met Oxfam- Wereldwinkels.

Doelgroep: 1ste en 2de graad
(12 – 16 jaar)
Prijs: Te huur aan € 240/week +
vervoersonkosten € 0,40/km.
Organisatie: Jeugd en Vrede
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal >
secundair onderwijs

Doelgroep: 1ste graad
Duur: 50 minuten, inclusief het bekijken
van het filmpje
Prijs: Je kan het filmpje en de lesmethodieken gratis downloaden via onderstaande website.
Organisatie: Evelien De Wilde
Arteveldehogeschool Gent, Lieve
Blancquaert en Oxfam-Wereldwinkels
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal >
secundair onderwijs
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De kracht van Cacao
Wat: Deze klassieke lesmethodiek is
perfect geschikt als eerste kennismaking met eerlijke handel. De les wordt
eveneens ondersteund met het filmpje
gemaakt door fotografe en televisiemaakster Lieve Blancquaert dat het
verhaal vertelt van de cacaoproducenten
van Conacado, uit de Dominicaanse
Republiek, die samenwerken met
Oxfam-Wereldwinkels.
Doelgroep: 2de en 3de graad
Duur: 100 minuten inclusief het bekijken
van het filmpje
Prijs: Je kan het filmpje en de les
methodieken gratis downloaden via
onderstaande website.
Organisatie: Loes Heylen en Britt
Hamblok Hogeschool Hasselt, Lieve
Blancquaert en Oxfam-Wereldwinkels

12

} www.oxfamwereldwinkels.be > scholen
> lesmateriaal > secundair onderwijs

Chocobox
‘Stop the traffik’
Wat: Deze chocobox is hét instrument
om het thema van kindslavernij in de
cacaosector naar jongeren te vertalen.
Je vindt in de box alles voor een eerlijke,
slavernijvrije chocoladeactiviteit om te
gebruiken op school.
Doelgroep: 2de en 3de graad (vanaf 16 jaar)
Prijs: Te koop bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 25, inhoud van de box terug te vinden op de website.

Spelen
basisonderwijs

Speelposter
Wat: Aan de hand van een ganzenbord
maken de leerlingen kennis met Max,
Afrika en het verhaal van eerlijke handel. Een doolhof leidt naar de grote
Worldshakesapmachine. Keukenpieten
leren hoe ze heerlijke en eerlijke kruimelkoekjes kunnen maken.

Chico en de
chocoladetrafiek

} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

Wat: Chico woont in Vervanyrië. Hij heeft
het daar best naar zijn zin, ook al is het er
niet altijd even gemakkelijk. De spelers
hebben het ook naar hun zin, want ze
mogen chocoladedesserts maken voor
het schoolfeest. Met een boodschappenlijstje racen ze door de winkel op zoek
naar de nodige ingrediënten. Wanneer ze
ontdekken welke ingrediënten uit eerlijke
of oneerlijke handel voortkomen, neemt
het spel een andere wending. Als ze
Chico willen helpen, moeten ze bewust
en eerlijk winkelen.

Klap! De wereld
in een handomdraai

Via dit spel wordt het belang van eerlijke
handel in de verf gezet en worden de
leerlingen gemotiveerd om eerlijke producten te kopen.

Doelgroep: 1ste en 2de graad (6 – 9 jaar)
Prijs: Te koop bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 0,85/stuk, per 10 stuks te bestellen.
Organisatie: Oxfam-Wereldwinkels

Wat: Met dit actieve kaartspel maken kinderen op een speelse manier kennis met
eerlijke handel. Welke producten vind je
in de wereldwinkel? Waar komen ze vandaan? Spannend en plezant. Ideaal om te
spelen op een vrij moment op school.
Doelgroep: 2de en 3de graad
(10 – 12 jaar)

Organisatie: Stop the Traffik en
Oxfam-Wereldwinkels

Prijs: Te koop bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 9.

} www.oxfamwereldwinkels.be > scholen
> lesmateriaal > secundair onderwijs

Organisatie: Oxfam-Wereldwinkels en
Streetwize
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

Doelgroep: 2de en 3de graad
(10 – 12 jaar)
Duur: 100 tot 125 minuten
Prijs: Te huur bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 5/week excl. BTW, te koop bij CIS
aan € 63,68.
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen (CIS) en Stad Antwerpen
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs
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COUSCOUSDESSERT
MET FRUIT EN
AMANDELEN
BENODIGDHEDEN:

×
×
×
×
×
×
×
×

1,5 kop couscous*
2 koppen appelsap*
1 kop water
zeezout
1 kop rozijnen*
1 kop zure appel in blokjes
kaneel
1 el amandelen*, fijn gesneden
en licht geroosterd

*Oxfam Fairtrade product (te verkrijgen in alle
Oxfam-Wereldwinkels)
BEREIDING:

1. Week de rozijnen samen met een
snuifje zout, wat kaneel, het water
en het appelsap gedurende 1 uur.
2. Voeg de couscous toe en breng
aan de kook.
3. Doe de appelblokjes erbij en kook
nog 2 minuten.
4. Doe het deksel op de pot en laat
5 minuten rusten.
5. Serveer met een ijsschep om mooie
bolletjes te maken.
6. Garneer met amandelschilfers.
Tip: Het dessert kan zowel warm als
koud geserveerd worden.
Bron: Oxfam Wereldwinkel Schilde www.oxfamwereldwinkels.be

secundair onderwijs

Op zoek naar de
verdwenen landbouwer
Wat: Spelmodule rond voedsel, leven
en aarde. De leerlingen gaan per ploeg
op zoek naar de oorzaken van de onrustwekkende verdwijningen van landbouwers wereldwijd. Hierbij worden ze
geholpen door een hoofdinspecteur die
de vooruitgang van het onderzoek samenvat aan de hand van videobeelden.
Zullen de drie korte onderzoeksactiviteiten volstaan om het raadsel op te lossen?
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
(12 – 16 jaar)
Duur: 50 tot 60 minuten
Prijs: Gratis ontleenbaar via de OxfamWereldwinkel van Mechelen. De handleiding kan je gratis downloaden via
onderstaande website.
Organisatie: Oxfam-Wereldwinkels
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal >
secundair onderwijs

Boerenverstand
Wat: Boerenverstand is een interactief
dvd-spel met videobeelden over landbouw in de wereld rond de thema’s water,
bodem, energie, mest en kapitaal. De leerlingen bespreken en vergelijken de landbouw in het Noorden en het Zuiden. Het
spel belicht niet alleen de uitdagingen,
maar ook de oplossingen van de betrokken landbouwers.
Doelgroep: 2de en 3de graad
(vanaf 16 jaar)
Duur: 50 tot 150 minuten
Prijs: Te koop bij CIS aan € 8.
Organisatie: Centrum Informatieve
Spelen i.s.m. Rurant
} www.spelinfo.be > spelverkoop >
spelenaanbod > noord-zuid
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Boeken
basisonderwijs

secundair onderwijs

Het mysterie
van de bienoboon

De wereld op ons bord:
op zoek naar eerlijk
voedsel voor iedereen

Wat: Een spannend boek van S.R. Harris
over eerlijke handel. De jongetjes Max en
Jake vinden op een dag een geheimzinnige boon. Jake toont de boon aan zijn
opa uit Ghana. Wat volgt is een helse onderneming vol cacao en heimwee.
Doelgroep: 2de en 3de graad (9 – 12 jaar)
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Prijs: Te koop bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 11. Je kan bij Oxfam-Wereldwinkels
ook een koffer huren met 25 boeken en
een handleiding aan € 5. De leerkrachtenhandleiding kan je gratis downloaden
via onderstaande website.
Organisatie: Oxfam-Wereldwinkels i.s.m.
auteur S.R. Harris, ISBN 90-5461-377-7
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

Wat: ‘De wereld op ons bord’ is een informatiemap waarbij de belangrijkste aspecten van het wereldvoedselvraagstuk op
een rijtje worden gezet. Het boek gaat over
de paradox dat een miljard mensen honger
lijden en ondervoed zijn, terwijl er meer
dan genoeg voedsel wordt geproduceerd.
Volgende invalshoeken komen ondermeer
aan bod: wereldvoedselproductie, opmerkelijke rol van vlees, vis en soja, ongeziene
neveneffecten van biobrandstoffen, de
werkelijke prijs van voedsel.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
(13 - 18 jaar)
Prijs: Te koop aan € 5 bij stichting
Werelddelen.
Auteur: John Habets en Henk
Gloudemans, Stichting Werelddelen, 2011
} http://www.werelddelen.nl/

“Toen ik jong was, kon ik enkel gaan werken in de
steengroeve. Mijn kinderen hoeven daar nu niet te gaan
werken. Ze zullen naar school gaan en…
een beter leven hebben dan dat van mij.”
JANABAI BABU CHAUGULA, STEENDELVER, PUNE INDIA

Pure commercie
Wat: ‘Pure commercie’ is een gids op
maat van jongeren over eerlijke handel.
Het gaat over de handel in koffie, bananen, rijst, cacao en chocolade. Je krijgt
een beeld over de prijsopbouw van die
producten, de omstandigheden waarin
de arbeiders moeten werken op de plantages, de gevolgen voor het milieu en de
mogelijkheden tot kritisch consumeren.
Je verneemt hoe het eraan toegaat in de
multinationale ondernemingen, maar vooral het alternatief van de eerlijke handel
wordt uitvoering uit de doeken gedaan.
Doelgroep: 2de en 3de graad (15 - 18 jaar)
Prijs: Het boek wordt niet meer verkocht,
maar is gratis ontleenbaar bij
Kleur Bekennen.
Auteur: Evelien De Vlieger en Bart
Van Tieghem, Standaard Uitgeverij,
ISBN 90-02-17758-5
} www.kleurbekennen.be > zoek je goed
materiaal? > onze documentatiecentra
> bekijk alvast de online databank >
Antwerpen: bekijk het online aanbod >
online catalogus

80
De feiten over fair trade
Wat: De praktijk van de vrije handel in
grondstoffen leidt ertoe dat vele koffieplanters, cacaoboeren en bananentelers
op de rand van het bestaansminimum
belanden. Zij staan aan het begin van de
productieketen en moeten concurreren
op een wereldmarkt waar de concurrentie moordend is. Zo raken ze op den duur
hun broodwinning kwijt. David Ransom
vertelt het verhaal van de mensen achter
de dingen die wij kopen. En hij laat zien
dat wij de consumenten, een bijdrage
kunnen leveren door de juiste producten
te kopen, waarvan sommige gewoon in
de supermarkt te vinden zijn.
Doelgroep: 2de en 3de graad (15 - 18 jaar)
Prijs: Het boek wordt niet meer verkocht,
maar is gratis ontleenbaar bij Kleur
Bekennen.
Auteur: David Ransom, Uitgeverij
Lemniscaat, ISBN 90-5637-465-6
} www.kleurbekennen.be > zoek je goed
materiaal? > onze documentatiecentra
> bekijk alvast de online databank >
Antwerpen: bekijk het online aanbod >
online catalogus

Het onzichtbare
label: perspectief op
duurzaam handelen
Wat: Veel mensen zijn zich bewust van
de grote structurele problemen die bestaan in de internationale productie en
handel. Maar willen we een bijdrage leveren aan een betere wereld, dan lopen we
al gauw tegen grote dilemma’s aan: door
onze eigen consumptiepatronen houden
we misstanden ook weer in stand. Het
boek biedt instrumenten en daagt de lezer uit om duurzaam te handelen.

Koe nummer 80
heeft een probleem
Wat: Een boek over de globale landbouw,
de wereldhandel en de ongelijkheid en
onrechtvaardigheid die daar mee gepaard gaat.
Doelgroep: 3de graad
Auteur: Dirk Barrez, uitgeverij EPO, ISBN
9781164458098
} www.epo.be > uitgeverij > politiek /
economie > overzicht alle boeken in de
rubriek politiek-economie

Doelgroep: 3de graad
Prijs: € 19,50
Auteur: Evert-jan Quak i.s.m. SOMO,
ISBN 9789460220241
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Films en documentaires
basisonderwijs

secundair onderwijs

Karrewiet Fair trade in Ghana

From dinah with love

Black gold movie

Wat: Dina is een Oegandees meisje van
16. Ze krijgt bezoek van een Belgische
leeftijdgenote. Zo maakt Stien kennis met
de leefwereld van Dina, en de impact die
eerlijke handel heeft op het leven in het
dorp. De bijhorende interactieve methodiek gaat verder in op de uitdagingen van
kleinschalige landbouwers in het Zuiden.

Wat: Lespakket met documentaire waarin de problematiek van de Ethiopische
koffiehandel wordt toegelicht.
Multinationale koffiebedrijven zijn heer
en meester in onze supermarkten en
domineren de koffie-industrie, goed voor
een omzet van zo’n 80 billion USdollar.
Koffie is vandaag de dag het op één na
belangrijkste handelswaar ter wereld, na
olie. Maar terwijl wij voor een espresso
of een cappuccino op een terrasje nog
evenveel betalen, zakten de prijzen betaald aan de koffieboeren tot zo’n laag
niveau dat veel boeren genoodzaakt werden om hun koffievelden te verlaten.

Wat: Wat zijn cacaobonen? Kan chocolade ook eerlijk zijn … en wat betekent fair
trade? Pieter Embrechts en Karrewiet
vlogen naar Ghana in Afrika, om het
uit te zoeken.
Doelgroep: 1ste tot 3de graad
Duur: 2 filmpjes van telkens 2min.30sec.
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Organisatie: Ketnet - Karrewiet

Doelgroep: 1ste en 2de graad
(12 – 16 jaar)

} www.ketnet.be > Karrewiet >
In de wereld > Karrewiet in Ghana

Duur: documentaire duurt 19 minuten,
film inclusief les duurt 100 minuten

Tanzamania

Prijs: De dvd is te koop bij OxfamWereldwinkels aan € 10. Het lespakket is
gratis te downloaden via de onderstaande website van Oxfam-Wereldwinkels.

Wat: Quiz op dvd waarbij twee
Ketnetwrappers presentatoren zijn, de
leerkracht de jury en de leerlingen enthousiaste deelnemers. Met Tanzamania
duik je in het leven van boeren en boerinnen in Tanzania. De leerlingen ontdekken
hoe producten van overal op aarde in
Tanzania voor concurrentie zorgen. Ze
zien ook hoe belangrijk samenwerken
voor boeren in Tanzania is.
Doelgroep: 2de en 3de graad (8 – 12 jaar)
Prijs: Te koop bij Oxfam-Wereldwinkels
aan € 8.
Organisatie: Vredeseilanden i.s.m.
Oxfam-Wereldwinkels
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > lager onderwijs

Organisatie: Oxfam-Wereldwinkels
i.s.m. Belgisch Ministerie voor
Ontwikkelingssamenwerking,
Wereldmediatheek, Maks! scholierenblad, UTDA, Kayonza Tea Growers, Dinah
Ndyamuhaki en Stien Van Liedekerke
} www.oxfamwereldwinkels.be >
scholen > lesmateriaal > secundair
onderwijs

Doelgroep: 2de en 3de graad (15 - 18 jaar)
Duur: documentaire duurt 88 minuten
Prijs: De dvd is te koop bij OxfamWereldwinkels aan € 10. Het lespakket is
gratis te downloaden via de website van
Oxfam-Wereldwinkels.
Filmmakers: Nick en Mark Francis
} http://blackgoldmovie.com/ en
www.oxfamwereldwinkels.be > scholen >
lesmateriaal > secundair onderwijs

Koe nummer 80
heeft een probleem
Wat: Een film over de globale landbouw,
de wereldhandel en de ongelijkheid en
onrechtvaardigheid die daar mee gepaard gaat. Gebaseerd op het gelijknamig boek geschreven door Dirk Barrez.
Doelgroep: 2de en 3de graad (15-18 jaar)
Duur: 52 minuten
} www.pala.be > video > web-TV –
koe 80 heeft een probleem:
boer tegen landbouwindustrie
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Overzicht aanbod

bio-lokaal
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Begeleide workshops
basisonderwijs

secundair onderwijs

Ecosmossen
met Pim Pompoen

Bezoek aan bioboer

Donderdag Veggiedag

Wat: Wil je graag een bezoek brengen
aan een bioboer met je leerlingen? In het
overzicht vind je bioboeren die bereid
zijn om leerlingen op hun boerderij te
ontvangen. Ze zijn gerangschikt per provincie, volgens postcode.

Wat: EVA vzw verzorgt workshops over
Donderdag Veggiedag, duurzame voeding en het hoe en waarom van vegetarische voeding. De inhoud en methodiek
van de workshop wordt aan de doelgroep aangepast. Verder geeft EVA basis
veggie kookworkshops, ideaal voor voedingsgerelateerde opleidingen.

Wat: Tijdens deze workshop leren kinderen aan de hand van het Pim Pompoens
kwartetspel en het aangepast lesmateriaal wat ecologische voeding is.
De leerlingen spelen het Pim Pompoen
kwartetspel en koken preisprei, wortelwolk, erwtenpesto, rodebietenhummus.
Er wordt ook soep gekookt. De leerkracht
kan de receptenkeuze aanpassen naargelang het seizoen.
Doelgroep: 1ste graad
Duur: 2 lesuren + 1 uur om te eten en af
te wassen
Prijs: € 125 exclusief ingrediënten en vervoersonkosten begeleider. De workshop
is erkend door Kleur Bekennen. Dat betekent dat je een deel van de kostprijs
terug kan krijgen.

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: De richtprijs is € 2,5/leerling.
Organisatie: Velt vzw

Doelgroep: Secundair onderwijs, inhoud
wordt aan leeftijd aangepast.

} http://biometklasse.velt.be >
boerenlijst

Duur: Een standaard EVA kookworkshop
duurt drie lesuren (koken, samen eten en
opruimen inbegrepen).

Weet wat je eet

Prijs: Kostprijs op te vragen bij de
organisatie.

Organisatie: Velt vzw

Wat: Via de workshop ontdekken leerlingen de seizoensgebonden gewassen, de
voedselkilometers, de biologische landbouw, fair trade, voedselverspilling en de
impact van vleesconsumptie op sociaal
en ecologisch vlak.

} http://10op10.velt.be > workshop

Doelgroep: 2de graad TSO en BSO
Duur: 2 lesuren
Prijs: € 180 + kilometervergoeding
Organisatie: GoodPlanet Belgium
} www.goodplanet.be > onze activiteiten
> voor jongeren / scholen > voeding >
educatieve workshops

Organisatie: EVA vzw
} www.evavzw.be > activiteiten > culinair
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Kook het voort
Wat: Het concept Kook het Voort op
school is simpel: je nodigt een Kook het
Voort-kok uit op jouw school en leert een
paar lekkere vegetarische gerechtjes
klaarmaken. Daarna maak je één van de
aangeleerde gerechten klaar voor tenminste 3 familieleden of vrienden, die het
op hun beurt weer kunnen voortkoken.
Enzovoort. Kan je je voorstellen hoeveel
mensen dankzij jou iets goeds doen
voor de wereld? We stoppen niet voor
iedereen achter de duurzame kookpotten
heeft gestaan. Er zijn ook lespakketten
beschikbaar. Meer info onder de rubriek
lespakket secundair onderwijs.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
secundair onderwijs
Duur: 3 lesuren
Prijs: €3 per leerling, alles inbegrepen
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Organisatie: Eva vzw
} http://www.kookhetvoort.be/
kook-het-voort-op-school/
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Lespakketten
basisonderwijs

Donderdag Veggiedag
in de klas

10 op 10
voor duurzame voeding

Wat: Donderdag Veggiedag in de klas
is een pakket dat ontwikkeld werd door
EVA vzw.

Wat: Op de website van Velt vzw vind
je een bundeling van uitgewerkte lesfiches, door verschillende organisaties
ontwikkeld, rond biologische voeding,
meer groenten minder vlees, eerlijke
handel, seizoensgebonden en streek
eigen. Daarnaast vind je er ook recepten
per maand opgedeeld met seizoensgebonden groenten en fruit en een
inspiratiegids.

Het is in de eerste plaats bedoeld voor
leerkrachten die in de klas of op school
rond Donderdag Veggiedag willen werken. Je vindt kant-en-klaarmateriaal in de
map waarmee je als leerkracht onmiddellijk aan de slag kan: prenten, kijk- en voelzakjes, posters, een stempel, lesblaadjes,
activiteitenfiches …
Het pakket focust vooral op onze eetgewoonten en legt uit waarom eenmaal per
week veggie eten goed is voor onze gezondheid én de gezondheid van
onze planeet.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: Dit pakket werd door stad
Mechelen geschonken aan alle
lagere scholen tijdens schooljaar
2011-2012. Gratis te ontlenen bij de dienst
Ontwikkelingssamenwerking via
ontwikkelingssamenwerking@
mechelen.be.
Organisatie: EVA vzw
} http://www.donderdagveggiedag.be >
doe mee > op school of op kamp

Doelgroep: 1ste, 2e en 3de graad
Prijs: Gratis te downloaden via onderstaande website.
Organisatie: Velt vzw
} http://10op10.velt.be >
duurzame voeding
(alles over duurzame voeding in de klas)
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secundair onderwijs

Bio met klasse
Wat: Ga aan de slag als reporter met ‘de
boer op’ of waag je in de keuken aan een
‘ecosmos’.
Speel de biobabbel-quiz of het landbouwschakelspel. ‘Bio met Klasse’ biedt
voor alle richtingen van het secundair
onderwijs aangepaste opdrachten. In
de lessen worden milieu, gezondheid en
duurzame ontwikkeling geïntegreerd. Op
de site vind je ook recepten over biologische voeding en workshopideeën.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: Gratis te downloaden via onderstaande website.
Organisatie: Velt vzw
} www.biometklasse.velt.be

Duurzame voedinghandleiding voor
leerkrachten
koken / voeding
Wat: Een handleiding voor leerkrachten
die lessen voeding geven waarbij dieper
wordt ingegaan op wat ecologische voeding inhoudt. Een greep uit de thema’s
die worden besproken: voedselkilometers, seizoensgebonden, fair trade, de
impact van vlees op het milieu. Deel twee
gaat over de etikettering en labels die
je vindt op de verpakking van voedingsproducten. De informatie die wordt aangereikt via de map, helpt je op weg om
duurzame keuzes te maken. In deel drie
vind je leuke methodieken om rond het
thema aan de slag te gaan als een quiz,
powerpointpresentatie, winkelbezoek,
groepsgesprek, documentaires.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via
onderstaande website.
Organisatie: Netwerk Bewust Verbruiken,
Velt vzw, Réseau Eco-consommation
} http://www.bewustverbruiken.be
> home > projecten en campagnes >
archief projecten > duurzame voeding via
vormingen over labels

Kook het voort
Wat: EVA wil dat een Kook het Voortworkshop (zie workshop secundair
onderwijs) tot nadenken en actie stemt,
lang nadat de laatste vork afgewassen is.
Daarom bieden we educatief materiaal
aan om de workshop in te leiden en af te
ronden. Als je een kookworkshop boekt,
verwachten we dat je met je klas aandacht besteedt aan duurzame voeding,
minimum één lesuur op voorhand en minimum één lesuur achteraf.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Secundair onderwijs
Duur: 2 lesuren (één les voor de
workshop en één les na de workshop)
Prijs: gratis digitaal beschikbaar
Organisatie: Eva vzw
} http://www.kookhetvoort.be/
kook-het-voort-op-school/
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PlanEet
Wat: PlanEet is een digitaal lespakket over
duurzame voeding ontwikkeld door Eva
vzw in het kader van de actie Donderdag
Veggiedag. Het bestaat uit een website
die een digitale keuken weergeeft en een
personaliseerbare quiz. PlanEet bevat korte
filmpjes, links naar interessante websites
waar leerlingen testjes kunnen uitvoeren,
stellingen die discussie aanwakkeren,
quizvragen en opdrachten, kookfilmpjes,
tips en tricks voor Donderdag Veggiedag
en een schat aan achtergrondinformatie.
Doelgroep: 3de graad
Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via onderstaande website.
Organisatie: Eva vzw
} www.evavzw.be > activiteiten >
educatief
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De Sojaconnectie
Wat: Digitaal leerplatform rond intensieve landbouw met een stevige brok aan
informatie en verrassende, interactieve
toepassingen rond de impact van onze
voedingsgewoontes. De weg van het
eindproduct dat we consumeren tot de
sojaplant in Brazilië wordt onderzocht. Het
grootste deel van de soja heeft namelijk
een rechtstreekse link met Brazilië. De 5
personages (van een Braziliaanse jongere
tot een Belgische boer) leren je de gevolgen en alternatieven van sojateelt kennen.

Spelen
basisonderwijs

Pim Pompoens
kwartetspel
Wat: Hoe laat je kinderen met smaak van
bloemkool, prei en pompoen smullen?
Hoe leg je hen uit dat de groenten uit de
supermarkt ooit uit een piepklein zaadje
groeiden? En hoe maak je hen enthousiast
om mee in de keuken aan de slag te gaan?
Pim Pompoens Kwartet toont je de weg.
Doelgroep: 1ste en 2de graad
Prijs: Te koop bij Velt aan € 9 + € 2,5
verzendkosten.
Organisatie: Velt vzw
} www.velt.be > publicaties > producten
kiezen > pim pomoen

Touwtjesspel
Wat: Het touwtjesspel is een interactief
spel dat de verbanden, de impact en de
gevolgen van onze consumptiekeuzes
aan de hand van een touw voorstelt. Het
analyseert de relaties tussen de inhoud
van het gemiddelde Belgische bord en
problematieken als de waterkwaliteit, de
financiële schuld van de ontwikkelingslanden, ondervoeding, de klimaatverandering of de arbeidscondities van een
werknemer uit Costa Rica.
Doelgroep: 3de graad
Duur: 2 tot 3 uur
Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via
onderstaande website. De map is ook
te koop en kost € 30. Te bestellen via
info@rencontredescontinents.be.

Doelgroep: 3de graad

Organisatie: Dit spel werd ontwikkeld door Daniel Cauchy en uitgewerkt door Rencontre des Continents,
Quinoa, Solidarité Socialiste. In
samenwerking met de CNCD,
Oxfam Solidariteit, Etopia, FUGEA,
ITECO, Réseau Idée, Réseau RISE en de
VZW Jeunesse et Santé.

Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via onderstaande website.

} http://rdcontinents.canalblog.com >
touwtjesspel

Organisatie: Werkgroep voor een
Rechtvaardige en Verantwoorde
Landbouw (Wervel) en Provinciaal
Instituut voor Milieu Educatie (PIME)
} www.sojaconnectie.be
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Touwtjesspel
Wat: Het touwtjesspel is een interactief
spel dat de verbanden, de impact en de
gevolgen van onze consumptiekeuzes
aan de hand van een touw voorstelt.
Het analyseert de relaties tussen de inhoud van het gemiddelde Belgische bord
en problematieken als de waterkwaliteit,
de financiële schuld van de ontwikkelingslanden, ondervoeding, de klimaatverandering of de arbeidscondities van
een werknemer uit Costa Rica. Het spel is
geschikt voor de derde graad van het
BO en het SO.

(H)eerlijk
duurt het langst
Wat: Discussiespel over duurzame voeding en drank op school met opdrachten
over thema’s als afvalarm, biologisch, vrij
van genetisch gemanipuleerde organismen, eerlijk, vleesarm, seizoensen streekgebonden, energiezuinig.
Per thema zijn er vier opdrachten via een
stelling, een doe-opdracht, feiten en cijfers en een kanskaart.
Doelgroep: 2de graad en 3de graad
(vanaf 15 jaar)

Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad

Duur: 1 tot 1,5 uur

Duur: 2 tot 3 uur

Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via onderstaande website.

Prijs: Gratis digitaal beschikbaar via
onderstaande website. De map is ook
te koop en kost € 30. Te bestellen via
info@rencontredescontinents.be.
Organisatie: Dit spel werd ontwikkeld door Daniel Cauchy en uitgewerkt door Rencontre des Continents,
Quinoa, Solidarité Socialiste. In
samenwerking met de CNCD,
Oxfam Solidariteit, Etopia, FUGEA,
ITECO, Réseau Idée, Réseau RISE en de
VZW Jeunesse et Santé.
} http://rdcontinents.canalblog.com >
touwtjesspel

Organisatie: Kleur Bekennen, Milieuzorg
Op School, Oxfam-Wereldwinkels, PIME
en Velt vzw
} http://www.lne.be > themas > natuuren-milieueducatie > nme-evenementen
> archief > vlaamse-nme-dag-2009 >
7rodedraden > duurzame-en-gezondevoeding > handleiding spel: (H)eerlijk
duurt het langst.pdf

GEVULDE DADELS
BENODIGDHEDEN:

× dadels*
× marsepein
*Oxfam Fairtrade product
(te verkrijgen in alle Oxfam-Wereldwinkels)
BEREIDING:

× Maak een inkerving over de lengte
tot tegen de pit van de dadel.
× Haal met een mesje de pit eruit en
trek de dadel open. Op die manier
ontstaat er een holte die je kan
opvullen.
× Vul de dadels op met een stukje
marsepein.
Bron: www.oxfamwereldwinkels.be
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Films en
documentaires
secundair onderwijs
Documentaires
rond voeding
Wat: Op deze site vind je verschillende
documentaires rond biovoeding,
de impact van de voedselproductie
op de aarde…
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad
Prijs: De meeste documentaires zijn gratis te bekijken via onderstaande website.
Organisatie: BioForum Vlaanderen vzw

24

} www.biomijnnatuur.be > beleven >
documentaires

“Onze kinderen hebben hun school beëindigd dankzij de
coöperatie die ons geld heeft gegeven om de school te
betalen en schoolboeken voorzag.”
ABEBECH ARGETA, HAAR MAN EN 3 KINDEREN HEBBEN EEN KOFFIEBOERDERIJ YIRGALEM, ETHIOPA.
ZE ZIJN LID VAN DE FERO COÖPERATIEVE, EEN LIDORGANISATIE VAN SIDAMA COFFEE FARMERS
COOPERATIVE UNION (SCFCU).

Contactgegevens
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Organisaties

Stad Mechelen
Dienst Ontwikkelingssamenwerking
Grote Markt 21
2800 Mechelen
T 015 29 83 54
E ontwikkelingssamenwerking@
mechelen.be

IGEMO –
campagne ik leef verstandig
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Schoutetstraat 2
2800 Mechelen
T 015 28 77 50
E scholen@ikleefverstandig.be
W www.ikleefverstandig.be

Centrum Informatieve Spelen vzw
(CIS)
Naamsesteenweg 130
3001 Leuven
T 016 22 25 17
E cis@spelinfo.be
W www.spelinfo.be

Djapo vzw
Vital Decosterstraat 2
3000 Leuven
T 016 62 30 46
E info@djapo.be
W www.djapo.be

Eva vzw Ethisch Vegetarisch Alternatief

Kleur Bekennen
- documentatiecentrum

Steendam 82-84
9000 Gent
T 09 329 68 51
E info@evavzw.be
W www.evavzw.be

Carnotstraat 108
2060 Antwerpen
T 03 338 71 66
E bernadette.vanhissenhoven@
welzijn.provant.be
W www.kleurbekennen.be

GoodPlanet Belgium
Edinburgstraat 26
1050 Brussel
T 02 893 08 08
E educatie@goodplanet.be
W www.goodplanet.be

Oxfam-Wereldwinkels vzw
Ververijstraat 17
9000 Gent
T 09 218 88 99
E info@oww.be
W www.oxfamwereldwinkels.be

Kadapalabra
Galgestraat 52
3300 Tienen
T 016 89 88 17
E jan@kadapalabra.be
W www.kadapalabra.be

Kleur Bekennen ondersteuning en subsidies
Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
T 03 240 56 09
E lotte.adriaenssens@admin.provant.be
W www.kleurbekennen.be

Oxfam-Wereldwinkel Mechelen
Hoogstraat 59
2800 Mechelen
T 015 26 15 08
Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag, woensdag, donderdag
en zaterdag van 10-17u
vrijdag 10-18u

Velt vzw
Uitbreidingstraat 392 c
2600 Berchem
T 03 2817475
E info@velt.be
W www.velt.be

Nuttige websites

Educatief materiaal

Achtergrondinformatie

Ondersteuning

www.oxfamwereldwinkels.be

www.fairtradegemeenten.be

www.kleurbekennen.be

www.smeerze.be (blog)

www.maxhavelaar.be

www.maya.be

www.spelinfo.be

www.maya-ft.be

www.vredeseilanden.be

www.vredeseilanden.be

www.11.be

www.maya.be

www.fairfood.org

http://fair-kids.org

www.etenisweten.be

www.oww.be

www.ethicalconsumer.org

www.djapo.be

www.somo.nl

www.bioforum.be

www.bewustverbruiken.be

www.lne.be

www.evavzw.be

www.evavzw.be

www.donderdagveggiedag.be

www.donderdagveggiedag.be

www.wervel.be

www.velt.be
www.vizzi.be:
Database met sensibiliserende programma’s (speelfilms, documentaires,
reportages, spots …) afkomstig van ngo’s,
onafhankelijke documentairemakers en
productiehuizen. Je kan per thema en
leeftijdsgroep op zoek gaan naar interessant beeldmateriaal. De meeste programma’s zijn gratis te bekijken, behalve de
speelfilms.
www.ikleefverstandig.be
www.kookhetvoort.be
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Week van de
FAIR TRADE
In het kader van de Week van de Fair Trade, een initiatief
van de Belgische ontwikkelingssamenwerking
www.weekvandefairtrade.be

Stad Mechelen
Dienst Ontwikkelingssamenwerking
Grote Markt 21
2800 Mechelen
T 015 29 83 54
E ontwikkelingssamenwerking@mechelen.be
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