
Start 20ste editie van grote Gentse
boekenverkoop(gemaild 16 juni)

De boekenverkoop van Bibliotheek Gent, 11.11.11 en hetMIAT op vrijdag 17,
zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 vindt dit jaaruitzonderlijk plaats in de
Leopoldskazerne. De boekenverkoop is aan z’n 20steeditie toe en dat wordt gevierd
met gratis optredens, boekenlezingen,kinderverhalenvertellers en een knusse
fairtradebar.

Steun voor hetZuiden
De Gentse bibliotheek doet ruim 30.000 boeken van de hand - zowel fictieals non-fictie –
en een beperkt aantal cd’s en dvd’s, die werden verwijderd uitde collectie vanwege
verminderde actuele waarde of een overschot aanexemplaren. Ook het MIAT maakt van
de gelegenheid gebruik om dubbels uit demuseumbibliotheek een nieuwe bestemming te
geven.



De opbrengst gaat volledig naar 11.11.11 en betekent een belangrijke steun inde strijd
voor een rechtvaardiger wereld zonder armoede. Het geld dat 11.11.11inzamelt tijdens
zijn campagnes wordt besteed aan de samenwerking enondersteuning van hun
partnerorganisaties in het Zuiden (in de Filipijnen,Indonesië, Peru, Colombia, Congo en
Burundi) en hun lidorganisaties in hetNoorden. Daarnaast gaat een deel naar educatie,
gezamenlijke campagnes,publieksacties en beleidsbeïnvloeding in het Noorden.

Gent isinternationaal solidair
Gent wil eensolidaire stad zijn door met een open blik op de wereld in te zetten op
internationale en sociale rechtvaardigheid. De jaarlijkse boekenverkoop tenvoordele van
11.11.11 is slechts een van de inspanningen die de Stad Gent doetom internationale
solidariteit te ondersteunen.

Heel watGentenaars zijn al internationaal solidair. Velen zijn lid van eenNoord-Zuidvereniging

of een organisatie die acties onderneemt om het Zuiden teondersteunen. De Stad Gent biedt

hen ondersteuning en moedigt hen aan dooroverleg en overkoepelende activiteiten te

organiseren. Het Vredeshuis is despil in dit verhaal: een open huis waar het Noord-

Zuidmiddenveld thuis is enwaar scholen terecht kunnen voor educatieve activiteiten rond het

thema.

We consumerendagelijks producten die in het Zuiden gemaakt worden. Gent wil daar niet

blindvoor zijn en doet onder de noemer ‘Gent: fair trade’ veel om op een eerlijkemanier handel

met het Zuiden te voeren. Bewustmakingscampagnes en acties naarde Gentse handelaars

worden aangevuld met concrete veranderingen in het eigenaankoopbeleid van de Stad Gent.

De Belmundoactiviteitenreeks (www.belmundo.org), laat elk jaar in maart diverse thema’saan

bod komen.

 
Praktisch
De boekenverkoopvindt plaats in de Leopoldskazerne, Gaspard de Crayerstraat 2, 9000
Gent. Deactie wordt gespreid over drie dagen op vrijdag 17 juni van 10 tot 19 uur,zaterdag
18 juni en zondag 19 juni van 10 tot 17 uur.
De boeken, cd’sen dvd’s kosten maximum 2 euro.
De boekenverkoopwordt georganiseerd door 11.11.11 - Gent in samenwerking met de
DienstInternationale relaties en netwerken Stad Gent, de Stedelijke OpenbareBibliotheek
Gent, het MIAT en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Informatie



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000 studenten is Gent detweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan eenopen,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via

DienstInternationale Relaties en Netwerken, team internationale solidariteit, Sint-

Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. 09 223 29 53, e-mail noord.zuid@gent.be, website

www.gent.be/internationaal 

website www.11.be/kalender/item/20e-grote-gentse-boekenverkoop

 
Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu,Klimaat, Energie en Noord-Zuid,

stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail

schepen.heyse@stad.gent

MevrouwAnnelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail

schepen.storms@stad.gent
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