
Geniet van de modeshow met fairtrade en recycled 
kinderkleding. KOBE VAN HERWEGEN presenteert 
deze show. Kom shoppen op de markt met fairtrade 
kledij en speelgoed. Ruil kinderkleding bij de meiden 
van Swishing en laat je oude kleertjes herwerken bij 
het stikfabriek. Amuseer je met het fairtrade theater of 
neem deel aan de workshops. Smul van (h)eerlijk lekkers 
en bezoek de expo. Een feest voor het ganse gezin!

WIN een meet & greet met KOBE !!! 
Ben je tussen 8 en 12 jaar en een grote fan van KOBE? Maak 

een foto van jezelf en een fairtrade product (pakje koffie, 

banaan, sapje, …) en stuur deze VOOR 20 september naar 

info@fairtradegemeente.be met als onderwerp ‘meet & greet 

KOBE’ of per post naar FairTradeGemeente Heusden-Zolder, 

Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder.  Vermeld je naam, 

adres, leeftijd, e-mailadres en telefoonnummer. De 30 win-

naars worden persoonlijk verwittigd !

w w w . F A i R T R A D E G E M E E n T E . B E

zondag 3 oktober 2010 
van 14 tot 18u in CC MUZE

Dit initiatief kadert in de week van de fairtrade, een initiatief van de Belgische ontwikkelingssamenwerking  - www.befair.be  
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Feest, Fun, 
Fairtrade & MODE



in west- en Centraal-Afrika leven 15 miljoen mensen van de katoenteelt. Zij verwerken zelf nog 
geen vijf procent van het ‘witte goud’. Meer katoen zelf verwerken zou duizenden jobs creëren. 
Maar dat lukt niet. De boosdoeners zijn de lage katoenprijzen op de wereldmarkt. Die zijn dan weer 
het gevolg van de subsidies elders in de wereld. De 25.000 Amerikaanse katoenproducenten rijven 
jaarlijks bijna vier miljard dollar binnen. Dat is meer dan het volledige bruto binnenlands product 
van Burkina Faso, een land met twee miljoen katoenboeren. De productiekosten van katoen in de 
VS liggen drie keer hoger dan in Afrika. Toch overstelpt Amerikaans katoen de wereldmarkt en 
drukt het de katoenprijzen naar beneden. 

Duurzaamheid en fairtrade zijn hot en sijpelen meer en meer in onze dagelijkse ‘way of life’.  
Duurzame voeding krijgt stilaan zijn verdiende plaats in de winkelrekken en winkelkarren. Daarom 
focussen wij deze keer niet op voeding maar op katoen. Fairtrade en duurzame hippe kinder t-
shirts, schattige kleedjes, babykleding,  … het bestaat maar is niet gekend en vaak alleen verkrijg-
baar via webwinkels. En daar willen wij verandering in brengen.

 Fairtrade en duurzame kledingmarkt 

• 14-18 u 
Oxfam-Wereldwinkels verkopen leuke, hippe en 
eerlijke kinderkleding, speelgoed en textiel van Fair 
Trade Original, Satya, Magasins du Monde, lotika 
www.fairtrade.be, www.style-satya.org, 
www.ftfshop.com, www.lotika.nl, 
www.oww.be, www.omdm.be 
Something Strange verkoopt kinderkleding ge-
maakt uit retro textiel, schattige rokjes en jurkjes, 
stoere hemdjes, knuffels, …  het voorbeeld van cre-
ativiteit en recyclage. 
www.somethingstrange.be 
Een leuke stand met fairtrade kinderjuweeltjes - 
www.ana-juweelontwerp.be 

 De Stikfabriek – recyclage van oud textiel 

• 14-18u 
Creatieve stiksters toveren oud textiel om tot iets 
nieuws.  Kinderen kunnen een oud maar leuk 
t-shirtje, pyama, sokjes, kussensloop … binnen-
brengen en krijgen een uurtje later iets helemaal 
nieuws, als dat niet leuk is.

 Fairtrade art t-shirt 

• 14-18u
Movingrip vzw biedt fairtrade t-shirts met leuke art 
prints van Art27 vzw kunstenaars.  Kies een art 
print en fairtrade t-shirt en laat deze ter plaatse 
bedrukken. Heel origineel !!! 
www.movingrip.com - www.artikel27.be 

 Workshop ‘pimp je fairtrade t-shirt’  v o o r 

voor ouders en kinderen
• 14-15u, 15u30-16u30, 17-18u (ter plaatse inschrijven) 
Koop een fairtrade t-shirt op de markt en pimp 
het met recyclage materiaal.  Met garen, knoopjes, 
linten, … restyle je het t-shirt tot een uniek stuk. 
De workshop duurt een uurtje, max. 10 deelnemers 
per sessie.

 Workshop ‘juweeltjes maken met oude knopen’  

voor ouders en kinderen 
• 14-15u, 15u30-16u30, 17-18u (ter plaatse inschrijven) 
Tijdens deze leuke workshop worden juweeltjes 
met oude knopen gemaakt. De workshop duurt 

een uurtje, max. 10 deelnemers per sessie.

 Swishing – kinderkleding ruilen 

• 16-17u (kleding binnenbrengen tussen 14 en 15u) 
Swishing betekent niets meer dan shoppen en 
swappen tegelijkertijd.  Breng max. 5 (nog goede) 
stukken kinderkleding mee en ruil ze voor een an-
der leuk kinderkledingstuk. Deelnemen is gratis  - 
wel online inschrijven via  www.swishing.be – 
max 100 deelnemers 

 Infostand Gezinsbond fusie Heusden -Zolder 

• 14-18u
Alles wat je wil weten over de 2de handsbeurzen 
van de Gezinsbond. 
www.gezinsbond.be 

 Fairtrade lekkers 

• 14-18u  
i.s.m. de mini onderneming van het 7e jaar van de 
bakkerijopleding aan de Hotelschool Hasselt en 
Holle Bolle, ambachtelijk chocolatier 
www.hollebolle.be 

 Fairytale – originele en eerlijke traktaties  

Fairytale vzw wil minder fortuinlijke kinderen en 
moeders meer kansen geven met de verkoop van 
eerlijke producten die je kan gebruiken bij het uit-
delen van doopsuiker of ter gelegenheid van een 
verjaardag, trouw of jubileum.  leuke sleutelhang-
ers, zakjes, dromenvangers, levensbomen…  maar 
ook gelukspoppetjes t.v.v. de vzw Mama Alice in 
Peru uit Heusden-Zolder. 
www.fairytale.be 

 Expo ‘Fair Trade Cotton’ van Simon Rawles 

• openingsuren MUZE - www.muze.be 
Om de must knows over textiel op een rijtje te 
zetten, proberen we de problematiek van de 
kledingindustrie, katoenteelt, werkomstandigheden 
van de arbeiders te belichten aan de hand van 
foto’s van fotograaf Simon Rawles. 

 Modeshow fairtrade kinderkleding 

i.s.m. Onderstebove • 15-15u45
Trendy kinderkleding van o.a. Frank&Fischer, Kik-
Kid van het ‘made by’ label, knuffels van ‘Peppa’, 
‘Aymara’ en ‘Magasins du Monde’, retro recycled 
kleding van ‘Something Strange’ MET presentatie 
door KOBE Van Herwegen. www.onderstebove.be 
www.somethingstrange.be 

 Theater Banana & Ko – Fabularasa 

• 16u15-17u
Een theaterstuk over fairtrade voor kinderen, de 
kinderen amuseren zich rot en na de voorstelling 
hebben ze ook nog eens écht begrepen waarover 
het gaat, fairtrade op kindermaat. 

© Simon Rawles
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Een initiatief van de gemeentebesturen en fairtrade trekkersgroepen van Hasselt, Houthalen-

Helchteren, Zonhoven, Beringen en Heusden-Zolder i.s.m. FairTradeGemeenten, Oxfam wereld-

winkels, Kringwinkel west-limburg, de Gezinsbond fusie Heusden-Zolder met de steun van de 

Provincie limburg en Befair in het kader van de week van de fairtrade, een initiatief van de Bel-

gische ontwikkelingssamenwerking – www.befair.be - www.fairtradegemeente.be
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