
Certificaten en speciale vermeldingen

 

Gemeente Beveren – “Extra vermelding voor hun verschillende mondiale activiteiten in 
samenwerking met het cultureel centrum” 

In samenwerking met het Cultureel Centrum Ter Vesten werden verschillende mondiale films en 
tentoonstellingen gepresenteerd. Hiervoor werd vooral gebruik gemaakt van het aanbod van 11.11.11. 
Zo was onder andere de film ‘Bigger then Us’ te zien en de tentoonstelling ‘Young Faces’. 

 
Gemeente Buggenhout - “Extra vermelding voor de algemene aandacht voor duurzame aankopen 
en circulaire economie” 

De gemeente Buggenhout besteedt veel aandacht aan duurzame aankopen. Naast de ethische 
clausule, wordt binnen de overheidsopdrachten nu ook een ecologische duurzaamheidsclausule 
opgenomen. De bestekken worden aangepast: circulaire aankopen worden als een meerwaarde 
beschouwd.  

 
Stad Gent - “Extra vermelding voor hun acties rond fair trade en het fair fashion fest” 

Naast de Fair Trade Walks, wandelroutes die deelnemers langs fair trade hotspots loodsen,  
organiseerde de stad Gent opnieuw een Fair Fahion Fest. In deze Fair Fashion hub konden bezoekers 
terecht voor vormingen, panelgesprekken en workshops. Op de verschillende modemarkten werd het 
mooiste van de duurzame en ethische modesector aangeboden. Fair textiel is een belangrijk speerpunt 
voor de Stad Gent. Ook in hun aankoopbeleid besteden ze aandacht aan aspecten van ecologische 
duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid.  

 

Gemeente Lievegem - “Extra voor de goede communicatie rond lokaal mondiaal beleid” 

Lievegem komt regelmatig in het nieuws met hun mondiale activiteiten. Ze maken hiervoor gebruik 
van de lokale pers, hun eigen gemeenteblad Lievelink, een intergemeentelijke facebook-pagina ‘Lokaal 
Mondiaal Lievegem–Deinze’ en een aparte pagina op de gemeentelijke website. Daarnaast verschenen 
vorig jaar 3 nieuwsbrieven die uitgebreid informatie gaven over het lokaal mondiaal beleid in Lievegem 
en hun stedenband met Keur Moussa, Pout en Diender (afgekort KeMoPoDi) in Senegal. 



 

Stad Lokeren - “Extra vermelding voor hun aanbod rond wereldburgerschap en fair trade naar 
scholen” 

Via de Gemeentelijk Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kunnen scholen van de stad Lokeren 
ondersteuning krijgen voor hun educatieve activiteiten rond een mondiaal thema. Voor secundaire 
scholen is er een aanbod met een bezoek aan de wereldwinkel: klassen  krijgen daar een originele 
workshop rond schone kleren. De leerlingen van basisschool De Rozen konden deelnemen aan een 
inleefatelier - de Superwereldmol - van Studio Globo. 

 

Stad Ninove - “Extra vermelding voor hun originele aanpak rond fair trade en korte keten tijdens 
NinoMundo” 

NinoMundo is een jaarlijks multicultureel feest met culinaire markt in Ninove. Deze keer werd er extra 
aandacht gegeven aan duurzame consumptie en stonden fair trade & korte keten in de kijker. 
Bezoekers kregen meer informatie en werden gestimuleerd om hun ‘duurzaamheidsbril’ op te zetten 
bij hun volgende aankopen. De internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) stonden 
centraal en werden op heel laagdrempelige manier voorgesteld.  

 
 

Gemeente Sint-Gillis-Waas - “Extra vermelding voor activiteiten meest gelinkt aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)” 

De gemeente Sint-Gillis-Waas werkte 2 fietsroutes uit langs verschillende hotspots, die niet enkel 
gelinkt zijn aan duurzaam consumeren maar aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). 
De routes zijn openbaar, heel het jaar door bereikbaar en kunnen verkregen worden bij verschillende 
verdeelpunten in de gemeente en bij de dienst toerisme. 

 

Stad Zottegem - “Extra vermelding voor hun samenwerkingen tijdens de duurzame & mondiale 
maand” 

De Stad Zottegem werkte in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking en de Milieu- en Klimaatraad een mondiale/duurzame maand uit met een 
zeer gevarieerd programma. In het programma zat  onder andere een fietszoektocht rond duurzaam 
consumeren, een workshop over klimaatsverandering (regenwaterinfiltratie) en  een grafitti-mural  
rond mondiale solidariteit.  Deze graffiti-mural kwam,  gekoppeld aan de 11.11.11-campagne, terecht 
op een paar secundaire scholen. 

 

Gemeente De Pinte - “Voor het behalen van een extra 11de uitdaging in 2022” 

De 2022-editie van de Dag van het Park stond in het teken van de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). De 5 pijlers van de internationale ‘Agenda 2030’ – mensen, 
planeet, welzijn, vrede en partnerschap -  kwamen op de Dag van het Park aan bod.   
 

 



Gemeente Nazareth - “Voor het behalen van een extra 11de uitdaging in 2022” 

In Nazareth werden de 5 pijlers van de ‘Agenda 2030’ gekoppeld aan activiteiten waarin culturele 
tradities uit Zuid- en Midden-Amerika centraal stonden. Deze lentehappening had een aanbod voor 
zowel jong als oud en kon rekenen op ruime belangstelling van de inwoners uit Nazareth. 
 

Stad Sint-Niklaas - “Voor het behalen van een extra 11de uitdaging in 2022” 

De stad Sint-Niklaas organiseerde een Talencafé in samenwerking met diverse organisaties waarbij er 
ruime aandacht was voor de 5 pijlers van Agenda 2030 en de bijhorende SDG’s. 

 

Gemeente Wachtebeke - “Voor het behalen van een extra 11de uitdaging in 2022” 

Wachtebeke zette in op een duurzaamheidsevent, samen met verschillende lokale organisaties. De 5 
pijlers van Agenda 2030 werden verwerkt in de Faire Markt en de Mobiliteitsmarkt.  

 

 


