Mechelen Mondiaal, zet
kinderrechten op de agenda

HANG DE KALENDER OP EEN ZICHTBARE PLEK MET
DEZE HANDIGE MAGNEET.

Kindermisbruik, gebrek aan
onderwijs, armoede, … Niet enkel
internationale leiders zijn verantwoordelijk
voor het vinden van oplossingen. Ook jouw
inzet is waardevol en kleine projecten kunnen een
voelbaar verschil betekenen voor velen. Daarom
steunt de stad Mechelen ontwikkelingsprojecten in
het Zuiden. De voorbije twee jaar werd volop ingezet
op één thema: kinderrechten. De stad schonk
voor de periode 2014-2015 een betekenisvolle
toelage aan twee projecten. Eén project wordt
gerealiseerd door de Mechelse vzw Togo
Debout, het andere is in handen van de
ngo Plan België.
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Mon Refuge: Opvangcentrum voor
straat- en gevangeniskinderen

Plan België: Onderwijs in de
strijd tegen kinderhandel

T 015 29 75 45
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De kinderrechtendag voor Mechelse scholen is het hoogtepunt
van de campagne: op 20 november worden bijna 500 Mechelse
kinderen via workshops ondergedompeld in de rechten van
kinderen in het Zuiden: het recht op onderwijs, het recht op vrije
meningsuiting, een goede gezondheidszorg voor kinderen, …
Bart Somers, burgemeester
Marina De Bie, schepen voor ontwikkelingssamenwerking

Togo Debout is een Mechelse vzw. Ze wil straatkinderen in de
hoofdstad Lomé een betere toekomst bieden. Marcel Hofkens:
“Door de armoede in Togo leven heel wat kinderen in erg
kwetsbare gezinnen waar dikwijls ook geweld heerst. Velen
lopen weg van huis en leggen te voet honderden kilometers
af tot in de hoofdstad. Daar komen ze al snel terecht in de
criminaliteit. Ze belanden daarna in de kindergevangenis, waar
ze in mensonwaardige omstandigheden worden opgesloten.

Stad Mechelen
Dienst Duurzame ontwikkeling en Energie
Grote Markt 21, 2800 Mechelen

Heel het jaar door zetten Mechelse organisaties zich in om
mee te werken aan internationale solidariteit. Tijdens de
najaarscampagne ‘Mechelen Mondiaal’ staan hun inspanningen
en de situatie in het Zuiden centraal. Dit najaar bundelen ze
hun krachten voor kinderrechten in het Zuiden. Ook de stad
Mechelen draagt haar steentje bij en geeft financiële steun
aan verschillende Mechelse ontwikkelingsprojecten. De stad
brengt de rechten van kinderen ook regelmatig onder de
aandacht bij haar inwoners door bijvoorbeeld enkele Mechelse
scholen te steunen die de titel van kinderrechtenschool willen
behalen. Daarnaast is er een wereldfilmfestival voor Mechelse
scholen en tijdens de Zuiddag krijgen scholieren de kans om
een dag mee te werken in de stadsorganisatie. Hun loon wordt
geschonken aan een jongerenproject in Nicaragua.

Mechelaar Bert Devogeleer (lokale afdeling Plan België):
“Wij gaan de strijd aan tegen kinderhandel en kindhuwelijken
in Togo. Bijna de helft van de Togolezen is jonger dan 18 jaar.
De meeste kinderen leven in armoede. Velen worden het
slachtoffer van kinderhandel. Vooral meisjes zijn kwetsbaar.
Daarom investeert Plan België in onderwijs voor hen, een
basisrecht voor ieder kind. Als meisjes kwaliteitsvol onderwijs
krijgen, gaan ze langer naar school. Zo presteren ze beter en
hebben ze een hogere kans op een degelijk inkomen.
Er zijn nog veel ouders in Togo die het belang van onderwijs
voor meisjes niet inzien. We willen de ouders dus goed
informeren over onze aanpak.”

Met het project ‘Mon Refuge’ wil Togo Debout ronddolende
kinderen opsporen. De kinderen krijgen zo snel mogelijk
tijdelijk onderdak en basisverzorging. Daar hoort ook
psychologische bijstand bij. De kinderen gaan naar school en/of
leren een beroep. Op die manier ontwikkelen ze opnieuw een
positief zelfbeeld. Zo kunnen ze in de reguliere samenleving
functioneren als zelfstandige en verantwoordelijke burgers.”

Togo

Kinderrechten in het Zuiden
Op 20 november 1989 nam de Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties het kinderrechtenverdrag unaniem aan.
Dat verdrag verleent burgerlijke, politieke, economische,
sociale en culturele rechten aan kinderen. Ondanks het
kinderrechtenverdrag zijn universeel gerespecteerde
kinderrechten verre van de realiteit. Er sterven wereldwijd
nog altijd te veel kinderen voor hun vijfde levensjaar
vanwege oorzaken die kunnen voorkomen worden.
Miljoenen kinderen gaan niet naar school en op vlak van
de bescherming van kinderen tegen geweld, uitbuiting en
misbruik is er ook nog een lange weg te gaan.
In Mechelen zijn heel wat organisaties actief die werken
aan de rechten van kinderen in het Zuiden. Zo is er
een project van huiswerkbegeleiding voor kinderen in
Guatemala, begeleiding van straatkinderen in Senegal, een
onderwijsproject in Togo. Leer ze allemaal kennen op:
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Zet kinderrechten op de agenda
ERVAAR JE GRAAG ZELF HOE DE STAD MECHELEN EN MECHELSE ORGANISATIES ZICH INZETTEN VOOR KINDERRECHTEN?
NEEM DAN DEEL AAN ÉÉN VAN DE ACTIVITEITEN OF SURF NAAR WWW.MECHELEN.BE/MONDIAAL VOOR MEER INFORMATIE.

Tot 31/12

Toy Stories: multicultureel spelerfgoed

Tentoonstelling

15/11

Jeugdbewegingsspel van 11.11.11

Workshop

Tentoonstelling over spel en spelerfgoed uit andere culturen. De tentoonstelling toont
verschillen, maar vooral verrassend veel gelijkenissen tussen spel en speelgoed uit alle
hoeken van de wereld.

Over het thema ‘sociale bescherming voor iedereen’. Welke jeugdbeweging zakt het
talrijkst af naar de Haverwerf? Welke jongeren zijn het meest gemotiveerd? Wie wint dit
jaar het jeugdbewegingsspel?

Speelgoedmuseum Mechelen vzw (Nekkerspoelstraat 21, Mechelen)
015 55 70 75 | info@speelgoedmuseum.be | www.speelgoedmuseum.be
Volwassenen: 8,50 euro | Kinderen (3-12 j): 6 euro | 65+: 7,50 euro
Org. Speelgoedmuseum Mechelen vzw

13u | Haverwerf, 2800 Mechelen | Gratis | Inschrijven via www.11mechelen.be
Org. 11.groep Mechelen | 11mechelen@gmail.com

Tot 1/07/16

Project Speelvogel

21/11 > 29/11

Workshop

Tijdens het kleurrijke én leerrijke Project Speelvogel maken jongens en meisjes
van 9 tot 12 jaar kennis met hun ‘recht op spel’, via een uniek educatietraject in het
Speelgoedmuseum, gevolgd door een boeiende workshop. Een initiatief van Plan België
en het Speelgoedmuseum.

Kinderrechten in de bib

Informatief

Jeugdbibliotheek Stad Mechelen (Moensstraat 19, Mechelen) | Gratis
Org. Jeugdbibliotheek stad Mechelen en Plan België | 015 40 44 70-71 | www.mechelen.be/bibliotheek

Speelgoedmuseum Mechelen vzw (Nekkerspoelstraat 21, Mechelen)
015 55 70 75 | info@speelgoedmuseum.be | www.speelgoedmuseum.be
Gratis | Inschrijven via www.projectspeelvogel.be
Enkel voor 4de, 5de, 6de leerjaar basisonderwijs en jeugdverenigingen.
Org. Speelgoedmuseum Mechelen vzw en Plan België vzw

5/12

11/10

Avondeditie, start omstreeks 20u | Binnenstad Mechelen
25 euro of 30 euro, waarvan 5 euro voor de Togo projecten
Inschrijven via www.sport.be/mechelenurbantrail/2015/nl/inschrijven/
Org. Stad Mechelen, Golazo

M-Fair: Eerlijk gekleed

Workshop

Informatief

11 - 17u | Congrescentrum Lamot (Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen)
015 43 21 20 | regiomechelen@vormingplus.be
Gratis | Inschrijven: enkel voor sommige workshops via www.vormingplus-regiomechelen.be
Org. Stad Mechelen in het kader van de Week van de Fair Trade, een initiatief van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking | www.mechelen.be/m-fair | www.weekvandefairtrade.be

Gespreksavond Fairtrade

Informatief

Kan fairtrade een oplossing zijn voor klimaatopwarming? Met Leen Laenens.
Vanaf 20u | Oxfam-Wereldwinkel (Hoogstraat 59, Mechelen)
Gratis | Org. Oxfam-Wereldwinkel Mechelen en Goesthing

17/10

Fiesta Africana

9/12

Muziek en feest

Vanaf 19u | De Spreeuwen (Ingang Boetestraat, Mechelen)
Kaarten in vvk: 7 euro | Kassa: 10 euro
Meer info via debruka@skynet.be of 0489 83 28 82

Debatavond over gemeentelijk mondiaal beleid

Informatief

Mon Refuge is een opvangcentrum voor straat- en gevangeniskinderen in Togo.
Met optredens van Boboto (solidariteitskoor uit Mechelen) en Karibuni (gospelkoor uit
Haacht-Station). Een gezellige en informatieve namiddag over dit project in Togo met
beeld, muziek, koffie en taart.

19.30 - 22u | Auditorium Cultuurcentrum Mechelen (Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen)
Gratis | Inschrijven via regiomechelen@vormingplus.be of 015 43 21 20
Org. Stad Mechelen en Vormingplus Regio Mechelen

Eindejaarshappening conservatorium Mechelen

19/12

Mondiale en duurzame kerstmarkt

28/10

22/12

Film

20 jaar nadat Allah Rakhi werd uitgehuwelijkt aan het veel oudere stamhoofd van een
Paktistaans bergdorp, beslist ze te vluchten met haar dochter. Het 10-jarige meisje zou als
deel van een vredesovereenkomst met een rivaliserende stam eveneens uitgehuwelijkt
worden. Dukhtar, het Urdu voor ‘dochter’, gaat over de kracht van moederliefde in een land
dat geregeerd wordt door mannen.
Afia Nathaniel, Pakistan, 2014, 93 minuten. De film wordt ingeleid door een medewerker
van Plan België.
19.45u | Utopolis Mechelen (Spuibeekstraat 5, Mechelen)
Gratis (vrije bijdrage voor de Togo projecten) | Inschrijven via www.mechelen.be/mondiaal
Org. Stad Mechelen, Provincie Antwerpen - Dienst Noord-Zuidbeleid, MOOOV, Utopolis en Plan België

Ciné Horizon: The Dark Horse

Grappig en rauw, maar vooral aangrijpend en ontroerend. Op het International Film Festival
Rotterdam werd The Dark Horse bekroond met de publieksprijs.
James Napier Robertson, Nieuw- Zeeland, 2014, 124 minuten.
Auditorium Cultuurcentrum Mechelen (Minderbroedersgang 5, Mechelen)
Toegang: 2 euro (Uitpas) | 4 euro (Filmhuisleden) | 6 euro (niet-leden)
Een deel van de opbrengst gaat naar de Togo projecten.
Org. Filmhuis Mechelen, Stad Mechelen, Provincie Antwerpen - Dienst Noord-Zuidbeleid en MOOOV

Ethiopië 1996, in een dorpje op drie uur van Addis Abeba. De 14-jarige Hirut wordt op weg
van school naar huis gekidnapt door een ‘telefa’ of would-be echtgenoot, een van de oudste
tradities in Ethiopië. Maar ze verzet zich, wetende dat ze verkracht zal worden, bemachtigt
een geweer en schiet haar belager dood. Ze riskeert de doodstraf. Een jonge advocate
beroept zich op moderne wetten om op te komen voor vrouwenrechten in een patriarchale en
traditionele samenleving. Zeresenay Berhane Mehari, Ethiopië, 2014, 99 minuten.
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Film

Deze film vertelt het waargebeurde en indrukwekkende levensverhaal van Genesis Potini.
Dit briljante maar weinig bekende schaakgenie maakte zich, ondanks zijn bipolaire stoornis,
sterk voor de toekomst van achtergestelde kinderen. Dit waargebeurd verhaal levert één
van de beste Nieuw-Zeelandse films ooit op.

Film

20.30u, deuren om 20u | Kerk Leest (2811, Leest-Dorp) | Gratis
Org. Wereldwinkel Leest, Stad Mechelen, Provincie Antwerpen - Dienst Noord-Zuidbeleid en MOOOV
www.oxfamwereldwinkels.be/leest | www.facebook.com/wereldwinkelleest |
wereldwinkelleest@gmail.com

Muziek en feest

Kom je verwarmen in Congrescentrum Lamot voor een stemmige en wereldse markt,
waarmee je bovendien ontwikkelingsprojecten rond kinderrechten in het Zuiden kunt
steunen. Op deze gezellige kerstmarkt kun je komen snuisteren tussen kleine geschenkjes
uit Zuiderse landen. Tussen de vele verrassende kunstwerkjes vind je ongetwijfeld hèt
geschenk. De markt wordt opgesmukt met live wereldmuziek en verrassende proeverijen.
18.30u | Congrescentrum Lamot Haverwerf
(Van Beethovenstraat 8-10, Mechelen)
Gratis | Org. stad Mechelen en de GRO..M
www.mechelen.be/mondiaal

Ciné Horizon: Film in de kerk - Difret

Muziek en feest

Een muzikale happening in het conservatorium met informatie over en ten voordele van
Kuntangdafero. Kuntangdafero is een activiteitencentrum voor kinderen in Gambia. Met
deze happening sluit het conservatorium op een leuke en feestelijke manier het jaar af.
Leerlingen samenzang zingen er in koor.

14u | Zaal Moonbeat (Oude Brusselsestraat 10-12, Mechelen)
Gratis, vrije bijdrage voor het project van Togo Debout
Org. Togo Debout vzw | info@togodebout.be | www.togodebout.be

7/11

Debat

19.30u | Conservatorium Mechelen (Melaan 3-5, 2800 Mechelen)
Inkom 5 euro tvv Kuntangdafero | Org. Conservatorium Mechelen en Kuntangdafero

Koorconcert met informatie over Muziek en feest
ontwikkelingsproject ‘Mon Refuge’ in Togo

Ciné Horizon: Dukhtar

Informatief

Moeten steden en gemeenten aan ontwikkelingssamenwerking doen? Wat is de
meerwaarde van een lokaal bestuur binnen de ontwikkelingssamenwerking? En wat
zijn de voordelen van Noord werking en bewuster consumeren in het totale verhaal van
ontwikkelingssamenwerking? We laten enkele experten aan het woord en sluiten de avond
af met muziek en een drankje.

16/12

Afrikaans feest ten voordele van kinderatelier Kuntandafero in Gambia. Muziek, dans,
hapjes en drankjes met live muziek.

18/10

Urban Trail Mechelen

Op 5 december vindt de Gazet van Antwerpen Urban Trail Mechelen voor de tweede keer
plaats. Deze urban trail is een nocturne editie! 4000 lopers worden losgelaten op een
feeëriek en winters Mechelen. Deze Urban Trail is ten voordele van de Togo projecten van
Mechelen Mondiaal.

Markt, modeshows, films & ateliers. Mechelen bekent kleur en trekt de kaart van eerlijke
en duurzame mode met de eerste editie van M-Fair. Ontdek wat eerlijke kledij is op een
doorlopende markt met kleren, accessoires, stoffen en wol. Laat je verrassen door de
mooiste ontwerpen op de modeshow of volg een gratis workshop.

12/10

Tentoonstelling

Aandacht voor kinderrechten tijdens de voorleesweek in de jeugdbibliotheek. Vrije
toegang op de voorleessessies op woensdag en tijdens het weekend. Aandacht voor
kinderrechten via posters, boeken en een tentoonstelling van Plan België.
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