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Persbericht 

Lancering FAIRTRADEGESCHENKENKETTING! 

Doe mee en win één van de vijf 

geschenkmanden ter waarde van € 40! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de eerste dag van de Week van de Fair Trade 2013 start FairTradeGemeente Leuven met een 
unieke actie. Schepen van Noord-Zuidwerking Denise Vandevoort lanceert vandaag een 
fairtradegeschenkenketting door een product van eerlijke handel cadeau te doen aan drie andere 
‘bekende Leuvenaars’: mevr. Katlijn Malfliet (vicerector aan de KU Leuven), dhr. Jo Vandebergh (CEO 
van projectontwikkelaar Ertzberg) en dhr. Sahim Omar Kalifa (internationaal bekroond 
kortfilmregisseur). Ze vraagt hen alledrie dit gebaar te herhalen. Zo starten ze een ketting die niet 
alleen steeds langer, maar ook breder wordt. Samen met de initiatiefnemers roept het viertal alle 
Leuvenaars op om mee te doen! 
 
Schepen Denise Vandevoort: “Uit een recente enquête blijkt dat 35% van de Leuvenaars bij een aankoop 
rekening houdt met het fairtrade-aspect. Dat is zeker niet slecht, maar als één van de eerste 
FairTradeGemeentes blijven we ambitieus en willen we dat de keuze voor eerlijke handel evident wordt bij de 
aankoop van bepaalde producten. Elk jaar voeren we daar als stadsbestuur mee campagne voor en ook met 
deze nieuwe, originele actie willen we eerlijke handel samen met ons middenveld promoten. Ik lanceer de 
geschenkenketting met veel plezier samen met mijn drie genodigden. Elk van hen heeft een grote 
verdienste, in Leuven en zelfs internationaal, binnen haar of zijn domein. Zij zullen onze fairtradeboodschap 
ongetwijfeld sterk uitdragen naar een divers Leuvens publiek, en daar ben ik hen heel dankbaar voor.” 
 

Mevr. Katlijn Malfliet, vicerector Cultuur, Diversiteit en Duurzaamheid aan de 
KU Leuven 
Katlijn Malfliet specialiseerde zich aan de universiteit in de politiek en het recht van 
de Centraal- en Oosteuropese landen (vooral Rusland). In dat kader heeft zij de 
uitwassen van zowel de planeconomie als de markteconomie intens kunnen 
bestuderen én evalueren. Maar daarnaast heeft zij zich steeds sterk geëngageerd 
in het Vlaamse middenveld. Als overtuigd pacifiste, verdedigster van 
vrouwenrechten, en moeder van drie kinderen, is zij overtuigd van de internationale 
reikwijdte van de zorg voor duurzaamheid en eerlijke handel. 
“Werken aan grensoverschrijdende vrede en rechtvaardigheid vraagt in de eerste 
plaats eerlijke prijzen voor eerlijke producten, en een uitgebreid netwerk van 
eerlijke handelaars én kopers van fairtradeproducten, die samen het verschil 
maken. Want de lokale producenten ontzeggen wat hen toekomt blijft een vorm van 
uitbuiting, die onaanvaardbaar is en waartegen elk van ons uitdrukkelijk ‘neen’ 
moet zeggen!” 

 
Dhr. Jo Vandebergh, CEO van projectontwikkelaar Ertzberg 
Jo Vandebergh is de bedenker van de holistische visie die Ertzberg hanteert bij de 
opbouw van de stadswijk Tweewaters aan de Leuvense Vaartkom. De start van 
Tweewaters, de Balk van Beel, was meteen goed voor het eerste residentiële 
gebouw op het Europese vasteland dat het Breeam-duurzaamheidscertificaat 
‘outstanding’ kreeg. Jo vandebergh stond in Londen op de hoogste podiumplek om 
de Breeam International Award 2013 in ontvangst te nemen. Ertzberg ontving een 
Europese Sustainable Partnership Award voor een gedurfd maar voorbeeldig, 
innovatief en inspirerend partnerschap met buurtwerk ’t Lampeke, een 
middenveldorganisatie die kansarmen meer kansen biedt. 
“Een en ander is het gevolg van mijn holistische visie en aanpak. Ik ga er van uit 
dat alle facetten die inherent zijn aan onze samenleving nauw met elkaar 
vervlochten zijn: én ruimtegebruik, én materiaalgebruik, én energie, én consumptie, 
én afval, én mobiliteit, én diensten & consumptie, én dus ook eerlijke handel.” 

 
 



 
 
Sahim Omar Kalifa, internationaal bekroond kortfilmregisseur 
Sahim Omar Kalifa is afkomstig uit het Koerdische deel van Irak en kwam in 2001 
naar België. Hij studeerde audiovisuele kunsten aan Sint-Lukas in Brussel en 
maakte er twee kortfilms die allebei prijzen behaalden: ‘Ava Res’ en ‘Nan’. Zijn 
recentere kortfilms, ‘Land of the Heroes’ (2011) en ‘Baghdad Messi’ (2012), vielen 
tijdens internationale filmfestivals tientallen malen in de prijzen. 
“Ik steun eerlijke handel. Voor mij betekent het dat de boeren een eerlijke prijs 
krijgen voor hun exportproducten. Met eerlijke handel maken we onze 
internationale boeren gelukkig en zorgen we ook voor een beter milieu. Ik zou 
willen dat andere Leuvenaars ook achter eerlijke handel zouden staan!” 
 
 

 
 
DOE MEE EN MAAK KANS OP EEN MOOIE PRIJS! 
Denise, Katlijn, Jo en Sahim roepen alle Leuvenaars op om mee te doen. Dat kan op twee manieren: 
1. Start zelf een ketting en doe drie personen een fairtradegeschenkje cadeau 
of 
2. Kreeg jij een geschenkje? Zet de ketting dan verder en schenk op jouw beurt een 

fairtradecadeautje aan drie personen 
Surf in beide gevallen naar http://www.fairtradegeschenkenketting.tk/ en registreer je deelname vóór 
3 november 2013. Om kans te maken op één van de vijf geschenkmanden met fairtradeproducten ter 
waarde van € 40 moet je een ketting starten of verderzetten én tijdens je registratie het laatste vakje 
aanvinken. Na afloop worden uit de registraties vijf winnaars geloot en persoonlijk uitgenodigd om 
de geschenken in ontvangst te nemen. Succes! 
 
 
Initiatiefnemers 
Fair Trade Original, Miel Maya Honing, Oxfam-Wereldwinkels, Vredeseilanden en Stad Leuven, m.m.v. 
Netwerk Duurzaam Leuven. 
Kiezen voor eerlijke handel is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid, voor betere levensomstandigheden van 
achtergestelde producenten en hun omgeving, en voor meer rechtvaardige handelsregels! 
 
Actie in het kader van de Week van de Fair Trade, een initiatief van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking (www.weekvandefairtrade.be). 
 
 
Meer info 

 Denise Vandevoort, schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en 
Noord-Zuidwerking, tel. 016 27 22 07, gsm 0474 30 82 65, denise.vandevoort@leuven.be  

 Dagmar Van Grunderbeeck, Noord-Zuidconsulent stad Leuven, tel. 016 27 26 40, 
dagmar.vangrunderbeeck@leuven.be  

 www.fairtradegeschenkenketting.tk – www.duurzaamleuven.be 
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