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“Ik woon in het oosten van de 
Democratische Republiek Congo, een 
erg gewelddadige regio. Ik startte La 
Lucha uit verontwaardiging, omdat er 
niets écht veranderde aan de situatie. 
Nu strijden we er met een hele hoop 
jongeren op een vreedzame manier 
voor democratie en vrouwenrechten. 

Eén van onze kopstukken kwam om 
bij een brand. Officieel was dat een 
ongeluk, maar volgens journaliste 
Marlène Rabaud, die een docu-film 
over ons maakte, werd die brand 
aangestoken.
 
Het enige juiste antwoord is volgens 
ons vreedzame actie.” 

“Vrouwen die hun eigen keuzes 

kunnen maken, wier leven en 

lichaam wordt gerespecteerd, 

daar strijd ik voor.”

“Heb je al eens gezien hoe naaisters 
in Cambodja naar hun werk gaan? 
In volgeladen vrachtwagens, zonder 
plaats om te zitten. Om nog maar te 
zwijgen van het sociale vangnet dat 
mijn collega’s niet hebben. Voor hen 
spring ik al jaren in de bres. 

Maar door de coronacrisis dreigen 
we terug naar af te gaan. De sociale 
en economische gevolgen van het 
virus zijn niet te overzien. Naast een 
gezondheidscrisis is dit ook een 
diepgaande sociale crisis. 
 
Ik heb dan ook een duidelijke 
boodschap voor kledingmerken hier, 
in België en wereldwijd: respecteer 
mensenrechten.”

“We zijn erin geslaagd om het 

minimumloon te verhogen en 

ontslagen vakbondsleiders weer 

aan het werk te helpen.”

Meer info : 11.be/changemakers

Bestel nu online via deze link: 
www.tinyurl.com/steun11schelle 

 Chocolade (melk/puur) : 6 euro per pak
 Fluostiften  6 euro per pak

Wenskaarten 
 Wenskaarten per set 6 euro
 Wenskaarten per set 10 euro
 Wenskaarten “Kleur mij” 6 euro per set

U bestelt en betaalt VIA DE WEBSHOP
11.11.11 medewerkers leveren aan huis

LEVERINGDATUM / ZATERDAG 5 DECEMBER 
tussen 10 uur en 13 uur.

We zien jullie graag terug op ons 
Wereldrestaurant in november 2021volg ons op Facebook  



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. 

Meer dan ooit staan ze onder druk. 
Daarom hebben zij jowuw hulp nodig. 
Zorg je mee voor verandering?

(Samen met 11.11.11-lid Dokters van 
de Wereld België vangt Maman Migrant 
vluchtelingen op in Agadez-Niger met 
medische en andere noodhulp. Zij 
is een changemaker die voor veel 
mensen het verschil maakt.) 

Steun 11.11.11 
corona-proof !

Steun met een maandelijks vast bedrag op 
https://11partner.11.be         

Elke gift telt. Want elke mens telt. 

Doe vandaag nog een     gift op 
BE30 0000 0000 1111   met mededeling  +++933/0143/46301+++

Je kan nu ook online 11.11.11 producten kopen via onze 11.  www.tinyurl.com/steun11schelle
Volg de link en je vind postkaarten, chocolade…die je online kan bestellen.
Om verzendkosten en onnodige transporten te voorkomen leveren we deze bestellingen bij u 
aan huis.  Je kan bestellen vanaf 7 november tot en met 21 november.  
Onze medewerkers leveren dit bij u aan huis op zaterdag 5 december tussen 10 en 13u.

Wereldrestaurant 
11.11.11 geannuleerd 
11.11.11 Schelle is al 35 jaar actief in Schelle.  
De eerste jaren deden we mee aan de deur-
aan-deur actie met medewerking van tal van 
organisaties uit onze gemeente.  De laatste 
jaren waren we vooral actief met de organisatie 
van een wereldrestaurant.  Met vele vrijwilligers 
zorgden we voor een verzorgde maaltijd met 
ingrediënten die we aankopen bij de lokale 
handelaars waaronder de wereldwinkel. 

Door Covid-19 is dit tijdelijk onmogelijk om zulk 
evenement te organiseren.  Ook ons alternatief 
take-away restaurant werd afgevoerd.

Daarom roepen we iedereen op een bedrag 
klein of groot over te schrijven.

(Dit jaar is je gift vanaf 40 euro voor 60% fiscaal aftrekbaar!)

Het wereldrestaurant en giften brachten 
in 2019 een totaal van 7248 € op.  
De gemeentelijke toelage bedraagt 
2500 € o
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