DONDERDAG 10 OKTOBER 2019

HARELBEKE

Méér dan geld! Geld als hefboom
voor een duurzamere wereld

FairFin en Ethisch Beleggen vertellen je alles over hoe je financiële keuzes kunnen
bijdragen aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving. Muntuit en
Lets Leie die doen het zonder euro’s en leggen uit hoe je ook met lokale munten
en ruilhandel aan goederen of diensten geraakt. Die interesten in de vorm van een
mooi sociaal netwerk, krijg je er zomaar bovenop!
Locatie: BIB Harelbeke - Eilandstraat 2, Harelbeke
Tijdstip: 19u30
Inschrijven: via bren.derycke@welzijnharelbeke.be

VRIJDAG 11 OKTOBER 2019

WEEK
FAIR TRADE
VAN
DE

2 3 12 OKTOBER
KORTRIJK & HARELBEKE

KORTRIJK

Kookworkshop door FoodAct

In deze kookworkshop ontdek je hoe je lekkere gerechten kan maken met fairtrade
ingrediënten. Streven waar iedereen blij van wordt!

Make trade fair again
werd mogelijk gemaakt door…

Locatie: nog nader te bepalen
(Wijkcentrum De Bildings of Wijkcentrum De Lange Munte)
Tijdstip: 9u-11u
Bijdrage: € 3
Inschrijven: via kortrijk@oww.be

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019

“Make trade fair again”

KORTRIJK

Wereldwinkeldag

Locatie: Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk - Groeningelaan 12, Kortrijk
Tijdstip: 9u30-18u

ZATERDAG 12 OKTOBER 2019

BIO & FAIR - TEXTILES - SLOW GIFTS

2 3 12 OKTOBER

KORTRIJK

Kookdemo

Michel Gonzaga neemt je tijdens deze kookdemo mee in de wondere wereld van
zaden, pitten, noten, bloemen en zo veel meer. Ze maakt tal van lekkere, voedzame
én eenvoudige vegetarische spreads met fairtrade producten. Kom kijken, ruiken,
proeven en laat je verrassen!
Locatie: Zonder meer, Rijselsestraat 51, Kortrijk
Tijdstip: doorlopend van 14u-17u

WEEK
FAIR TRADE
VAN
DE

De wereldwinkeliers ontvangen je met open armen tijdens de wereldwinkeldag.
Ruil een oude chocoladewikkel gratis in voor een reep (200 g) waar de cacaoboer
wél blij van wordt. Zo bouw jij mee aan een eerlijke wereld waarin landbouwers een
leefbaar inkomen verdienen. Bite to Fight!

KORTRIJK & HARELBEKE

Zin om je te engageren voor eerlijke handelsregels?
Mail naar kortrijk@oww.be

“Make trade fair again”

Eerlijke handel is meer dan een label. Het is een handelssysteem
dat vertrekt vanuit wederzijds respect en dialoog. Het is een
systeem dat het leven van landbouwers overal ter wereld
verbetert. Maar het is vooral een systeem dat vandaag vaak
lijnrecht tegenover de huidige dominante handelsregels staat. De
fairtradetrekkersgroepen uit Kortrijk en Harelbeke strijden tot alle
handel eerlijk is. We nodigen je uit tijdens de Week van de Fair
Trade om hetzelfde te doen. Neem deel aan de inspirerende en
leerrijke activiteiten en draag bij tot een duurzame en faire wereld!

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Documentaire ‘Wat hebben we verdiend vandaag’?
Filmmaker Brecht Vanhoenacker volgde voor Victoria Deluxe het werk en leven op zes
Oost-Vlaamse landbouwbedrijven. De landbouwers vertellen over de hindernissen
waar zij elke dag mee geconfronteerd worden en leggen uit waarom ze met hart en ziel
voor hun stiel gekozen hebben en blijven kiezen. Na de filmvoorstelling gaat een lokale
landbouwer in gesprek met een vertegenwoordiger van producenten uit het globale
Zuiden, want wereldwijd kampen landbouwers met problemen.
Locatie: Budascoop - Kapucijnenstraat 10, Kortrijk
Tijdstip: 20u15
Bijdrage: € 9 - € 7,5 (-26/+65) (een deel gaat naar de landbouwers uit de documentaire)
Inschrijven: via https://www.budakortrijk.be/nl/tickets/reserveren-wat-hebben-weverdiend-vandaag

DONDERDAG 3 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Fairtrade@Student Welcome festival

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Hoe verpak je (eindejaars)geschenkjes
in een fair stofje?
Furoshiki workshop met Lydie Valcke. Eenvoudig, authentiek, ecologisch!
Locatie: Maria’s corner - Lange Brugstraat 8, Kortrijk
Tijdstip: 10u-11u
Inschrijven: via maria_dermaut@hotmail.com

KORTRIJK

Ecomarkt: duurzaam & fair

De gemeenschappelijke campus van Howest en UGent Campus Kortrijk wordt voor
alle studenten en personeelsleden omgetoverd tot ‘the place to be’ voor alles wat
met duurzaamheid en fairtrade te maken heeft. Met heel wat proevertjes, workshops
& demonstraties die je zullen inspireren in het dagelijks leven.
Locatie: Howest - Graaf Karel de Goedelaan 5, Kortrijk
Tijdstip: 15u-18u

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019

HARELBEKE

Repair Café

Weggooien? Mooi niet! Breng je kapotte textiel, elektro, computer, fiets, … naar het
Repair Café. Samen met onze deskundige herstellers leer je defecten repareren,
je fiets herstellen, een rits vervangen, … Een stuk minder op de afvalberg, een
aanslag minder op je portemonnee en de fijne sfeer en amusante babbel krijg je er
zomaar bij!
Locatie: LDC De Parette - Paretteplein 19, Harelbeke
Tijdstip: 14u-17u

ZONDAG 6 OKTOBER 2019

DINSDAG 8 OKTOBER 2019

KORTRIJK

(H)Eerlijk ontbijt

De Oxfam-Wereldwinkel van Kortrijk nodigt je naar jaarlijkse gewoonte uit op de
eerste zondag van oktober voor het fairtrade ontbijt. Kom smullen van al het lekkers,
geniet van het gezellig samenzijn en steun ondertussen onze partners in het
globale Zuiden!
Locatie: Sint-Jozefschool - Veldstraat 168, Kortrijk
Tijdstip: 8u-11u
Bijdrage: € 10 volwassenen - € 6 kinderen tussen 3-12 jaar - € 6 afhaal ontbijt
Inschrijven: via kortrijk@oww.be

MAANDAG 7 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Beyond Chocolate, een partnerschap
voor duurzame Belgische chocolade

Op de eerste donderdag van oktober verwelkomt Kortrijk de studenten met een
indrukwekkende visuele show waarbij de beats je vanaf 19u om de oren vliegen.
Op zich al de moeite om naar het centrum af te zakken, maar meteen ook kans om
kennis te maken met duurzaamheid & Fairtrade in Kortrijk.
Aan de infostand “week van de fair trade” (bij de stand van Howest & UGent
Campus Kortrijk) kan je kennismaken met enkele Kortrijkse winkels die inzetten
op Fairtrade. Je krijgt er als Howest of UGent student een duurzame attentie en
aankoopbonnen om de winkels te leren kennen.

Belgische chocolade staat in binnen- en buitenland bekend als een kwaliteitsproduct. Maar de cacaoboer leeft nog altijd in armoede, met kinderarbeid en moderne
slavernij tot gevolg. Belgische chocolade nog eerlijker en duurzamer maken is de
gezamenlijke ambitie van de Belgische chocolade- en retailsector, het middenveld,
de sociale impactinvesteerders en de universiteiten.
UGent Campus Kortrijk en Howest nodigen enkele partners van Beyond chocolate
uit. Ze vertellen hoe zij een bijdrage leveren aan het verduurzamen van chocolade
en geven advies aan lokale overheden (stad Kortrijk & Harelbeke) hoe vanuit een
lokaal beleid kan ingezet worden op duurzame/fairtrade chocolade.

Locatie: Schouwburgplein Kortrijk
Tijdstip: vanaf 19u

Locatie: Howest - Graaf Karel De Goedelaan 5, Kortrijk
Tijdstip: 19u

WOENSDAG 9 OKTOBER 2019

KORTRIJK

Koffieproeverij

Ben jij ook één van de miljoenen consumenten die de dag begint met een kopje koffie?
Dan is deze koffieproeverij iets voor jou! De Oxfam-Wereldwinkel nodigt je uit om de
barista in jezelf naar boven te halen. Je ontdekt niet alleen alles over het opgieten
van filterkoffie en verschillende smaakaspecten, je wordt ook geïntroduceerd in de
keiharde sector waar grote fusies en overnames de toon zetten.
Locatie: Jeugdhostel Groeninghe - Passionistenlaan 1, Kortrijk
Tijdstip: 19u30
Inschrijven: via kortrijk@oww.be
Wees snel want de plaatsen zijn beperkt!

