
Organiseer een mondiale week 
met een zelfgekozen thema

Waarom deze uitdaging? 
Veel initiatieven rond mondiale solidariteit blijven onder de radar hangen. Vaak zijn ze niet of 
onvoldoende gekend, of bereiken ze geen nieuw publiek. Daardoor bereiken ze vooral een  publiek 
dat al vertrouwd is met de thema’s en onderwerpen en duiken steeds dezelfde gezichten op.

Een mondiale week biedt meer mogelijkheden en kan het gekozen thema beter in het licht zetten, 
omdat er meerdere acties zijn. Deze activiteiten kunnen op maat gemaakt worden van specifieke 
doelgroepen om zo het bereik te vergroten. Het biedt ook mogelijkheden om groepen te betrek-
ken die niet vertrouwd zijn met mondiale thema’s. Denk aan de lokale jeugdverenigingen, 
sportclubs, cultuur- en volwassenenorganisaties. 

Maak een werkgroep met vertegenwoordigers uit deze verschillende organisaties om samen de 
week vorm te geven en te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de 
 gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) of de mondiale raad. Maak gebruik 
van de week om het eigen lokaal mondiaal beleid in de kijker te zetten. Betrek lokale organisaties 
die actief zijn rond mondiale solidariteit, zoals bijvoorbeeld diaspora-organisaties. Geef hen ook 
een klankbord.

Ligt de lat te hoog voor de gemeente om een eigen mondiale week in elkaar te steken? Waarom 
dan niet aansluiten bij andere (nationale/regionale) campagnes zoals De Week van de Duurzame 
Gemeente, De Week van de Korte Keten of Week van de Fair Trade, … Ook hier verwachten wij een 
aanbod van verschillende activiteiten verspreid over een week.

Uitdaging 1



Ingrediënten voor een geslaagde uitdaging
• Laagdrempelige initiatieven al dan niet gekoppeld aan animatie.
• Verschillende initiatieven voor diverse doelgroepen.
• Organiseer activiteiten op een ‘neutrale en toegankelijke plaats’ om een breed publiek te 

bereiken.
• Een gespecialiseerd aanbod voor kenners is zeker niet uit den boze.
• Koppel er een doe-activiteit aan (fietstocht, wandelroute, sportwedstrijd, …).
• Ook scholen, bibliotheek en/of cultureel centrum kunnen mee betrokken zijn. 
• Sluit aan bij een andere campagne:
 · Lokale helden voor globale doelen 
 · Week van de Korte Keten  
 · Week van de Fair Trade  
• Nog een communicatietip: deel de activiteit op de gemeentelijke Facebookpagina en tag de  

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

Concrete voorbeelden
• In de Week van de Smaak kan je ook linken leggen naar korte keten & fair trade  

https://www.weekvandesmaak.be/
• Week van de Duurzame Gemeente, De Pinte:  

https://www.depinte.be/milieu/duurzamegemeente 
• Week van de Duurzame Gemeente, Gavere:  

https://www.hln.be/gavere/kledingstuk-laten-herstellen-boekje-ruilen-of-workshop-doen-op-
feestelijk-slot-van-duurzame-week-in-gavere~a1677a25/

• (W)arm Nazareth - Maand tegen armoede:  
https://issuu.com/gemeentenazareth/docs/armoedekrant_2021 

• Mondiale Week, Deinze: https://www.deinzeonline.be/2021/10/week-van-de-fair-trade/ 

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

https://www.duurzamegemeente.be/
https://weekvandekorteketen.be/
https://weekvandefairtrade.be/
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