
Communiceer naar je inwoners over 
 lokale initiatieven rond mondiale 
solidariteit binnen de gemeente

Waarom deze uitdaging? 
Net zoals uitdaging 5, willen we jullie met deze uitdaging aanzetten de gemeentelijke 
 communicatiekanalen te gebruiken om rond mondiale thema’s te communiceren. Deze keer niet 
via het gemeentelijk infoblad, maar via andere kanalen waarover jullie beschikken. Neem deze 
uitdaging ook aan om lokale initiatieven van 4de pijlers, vrijwilligersgroepen, … extra in de kijker 
te zetten. 

Als lokaal bestuur heb je vaak een rechtstreekse communicatie naar de burgers. Daarnaast 
 hebben veel lokale besturen vaak een groot aanbod aan eigen kanalen, zoals een website,  
sociale media, nieuwsbrieven, aankondigingsborden, enzovoort. De gemeentelijke 
 communicatiekanalen kunnen een extra boost geven aan lokale initiatieven. 

Extra weetje: De Provincie heeft mondiale partnerschappen met 3 regio’s wereldwijd; de Cordillera 
regio in de Filipijnen, de Province du Sud in Rwanda en de provincie Esmeraldas in Ecuador. 
Partnerschappen tussen Oost-Vlaamse actoren (lokale besturen, 4de pijlers, diaspora- 
verenigingen, …) en actoren in deze partnerregio’s worden gestimuleerd (bv. scholenband, 
stedenband, ziekenhuis voor ziekenhuis, …). 

Uitdaging 6

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiaal-samenwerken.html


Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Gebruik een juiste mix van communicatiekanalen naargelang je doelgroep en boodschap die je 

wil versturen.
• Gebruik sociale media kanalen, website, nieuwsbrief, infoborden, affiches, …
• Betrek de regionale pers bij je communicatie-actie.
• Haal inspiratie uit het FAIR Magazine van Oxfam Wereldwinkels
• Nog een communicatietip: Deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de 

Provincie Oost-Vlaanderen (@Provincie.Oostvlaanderen).
• …

Concrete voorbeelden
• Informatie op de website over de stedenband van Lievegem en Deinze met 3 lokale besturen 

 in Senegal; Keur Moussa, Pout en Diender (afgekort KeMoPoDi) -  
https://www.deinze.be/stedenband

• Verslag van de wereldwaterdag in Sint-Niklaas van de stadstelevisie op You Tube -  
https://www.youtube.com/watch?v=scLrsSfkHZw 

• Gemeente Sint-Gillis-Waas maakt een event aan op Facebook voor een bio en Fairtrade ontbijt 
met een filmvoorstelling -  
https://www.facebook.com/events/bibliotheek-sint-gillis-waas/bio-en-fairtrade-ontbijt-met-
film-ademloos/2310134965875308/

• De Pinte engageert zich om in elke infokrant (om de 2 maanden) een organisatie in de kijker 
zetten die werkt rond internationale solidariteit.

Vragen?
Contacteer het Team Mondiale Solidariteit van de Provincie Oost-Vlaanderen:  
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 
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