
Belmundofestival 2017 gaat op zoek naar 'een
andere economie'

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 31 maart 2017 vindt de achtste editie van
Belmundo plaats. Tijdens het jaarlijks activiteitenfestival kan het Gentse publiek
een maand lang proeven van een solidair Gent. Tientallen Gentse verenigingen
organiseren een waaier aan interessante activiteiten rond het thema ‘een andere
economie’. Er zijn workshops, debatten, films, …

Een andere economie

Economie speelt zich niet enkel af op de hoogste verdieping van een groot bedrijf of in
de onderhandelingskamers van Europese politici. We hebben allemaal dagelijks te
maken met economie: wanneer we winkelen of geld afhalen bij de bank, maar evengoed
wanneer we naar de markt gaan, vrienden uitnodigen om te komen eten of de
grasmaaier even uitlenen aan de buren. De huidige economie zorgt echter voor een
mondiaal sociaal en ecologisch onevenwicht en heeft nood aan vernieuwing. Daarom
gaat Belmundo in 2017 op zoek naar “Een andere economie”.

Onze economie verbindt de hele wereld met elkaar. Veel van onze kleren worden
gemaakt in Bangladesh, de onderdelen van een smartphone komen uit maar liefst negen
verschillende landen en na gebruik keren veel producten als afval terug naar het Zuiden.
We zijn allemaal deel van het geheel en eigen keuzes hebben een rechtstreekse impact
op anderen. Stad Gent investeert in ‘eerlijke’ kledij voor stadsmedewerkers, steeds meer
Gentenaars kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel, anderen kopen een Fairphone,
meer en meer bedrijven zien afval als een waardevolle grondstof …



'De voorbeelden van een andere economie zijn eindeloos. Sommige raken
stilletjes aan ingeburgerd in Gent. Denk maar aan Lets en Torekens. Andere zijn
minder bekend of staan nog in hun kinderschoenen. Met Belmundo zetten we het
thema ‘andere economie’ een maand lang op een heel gevarieerde wijze op de
kaart: van drijvende markten over verwendagen tot een heus filmfestival. Kortom,
voor elk wat wils.'

— Schepen van Noord-Zuid Tine Heyse

In de kijker

Een aantal grotere activiteiten richten zich op het brede publiek:

Wie tijdens de Belmundo-maand door de Gentse binnenstad struint, stuit zeker op de
‘floating market’. Het idee komt uit het Oosten, waar lokale boeren goederen afzetten in
hun buurt. De ‘drijvende’ medewerkers delen graag hun kennis over de oplossingen die
een ‘associatieve economie’ aanreikt in actuele wereldproblematieken.

Delen, minder weggooien, herstellen, hergebruiken en ruilen zijn de grote doe-woorden
tijdens het repair café XXL op 11 maart in het Pierkespark. De economie botst niet
alleen op haar eigen grenzen, maar ook op die van de planeet en haar bewoners. Het
Zuiden betaalt vaak de rekening. Tal van partners stelden daarom een gevarieerd
programma samen en vertellen een verhaal van grondstof tot ‘afval’.

De eerste Gentse fairtrade verwendag neemt de gentenaren mee naar de leukste eco-
en fairtrade adressen in Gent. Van modezaken met eerlijke kleding, over lokale en
ecologische restaurants, tot verpakkingsvrije winkels, … Wie er op zaterdag 18 maart
langs gaat, wordt in de watten gelegd.

Speciaal voor Belmundo werd in samenwerking met Studio Skoop een heus filmfestival
rond ‘een andere economie’ uitgewerkt. Onder de noemer ‘Cinema Belmundo’ kan het
publiek op diverse locaties genieten van boeiend beeldmateriaal.

In totaal worden meer dan veertig activiteiten georganiseerd binnen het kader van
Belmundo. Het volledige programma is te vinden in het Belmundo programmaboekje of
op de website www.belmundo.org.

Coördinatie en samenwerking

http://www.belmundo.org/


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een

Belmundo is een initiatief van de Dienst internationale relaties en netwerken - team
internationale solidariteit Stad Gent, in samenwerking met 11.11.11, Broederlijk Delen,
Oxfam Wereldwinkels, Catapa, GAPP en Fair Trade Gemeente. De activiteiten worden
gerealiseerd door de deelnemende organisaties. De Stad Gent coördineert het project.

Tal van organisaties nemen deel aan Belmundo 2017. Niet al die organisaties zijn
dagelijks bezig met Noord-Zuidsamenwerking. Belmundo legt de nadruk op de
samenwerking tussen organisaties. Onder andere daarom is Belmundo een verrijking
voor Gent: het brengt organisaties samen, waardoor het de solidariteit met de wereld
versterkt.

Alle activiteiten staan open voor iedereen, voor een aantal is inschrijven noodzakelijk.
Alle activiteiten vinden plaats in groot-Gent.

Volg Belmundo op Facebook en de website

Informatie over het programma, de activiteiten en het thema grondstoffen is te vinden op
de website van Belmundo en op de Facebook eventpagina .

Tijdens de activiteitenreeks worden sfeerbeelden gepubliceerd op de digitale kanalen.

De papieren Belmundo programmabrochure is verkrijgbaar in het Vredeshuis, Sint-
Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. 09 233 42 95, van maandag tot en met vrijdag van 9 tot
16.30 uur.

Informatie
Els Michiels, Dienst Internationale Relaties en Netwerken – Team Internationale
Solidariteit, tel. 09 223 29 53, e-mail belmundo@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 257.500 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gent
persruimte

http://persruimte.stad.gent/
http://persruimte.stad.gent/
http://www.stad.gent/

