FINANCIERING

Duradouro is Portugees voor
‘duurzaam’

De ontwikkelingsdoelen
halen kost heel veel geld.

DE WERELD VERBETEREN:

Bereiding
Meng alle ingrediënten met voldoende ijs. Werk de cocktail af met verse
muntblaadjes. Wil je de cocktail op voorhand bereiden, voeg dan het bier

€4.000 MILJARD

en de limonade pas de dag zelf toe.
Voor de alcoholvrije versie gebruik je enkel de worldshake, limonade en
munt.
Recept: Giovani Oosters

Belastingen
Landen in het Zuiden betalen mee via hun belastingsysteem. We hebben
een globaal eerlijk belastingsysteem nodig. We hebben sterke staten

In het Zuiden alleen al ongeveer 4.000 miljard euro. Dat klinkt niet alleen
gigantisch veel, dat is het ook. Maar het goede nieuws is dat er ook
gigantisch veel mensen kunnen bijdragen én ervan zullen profiteren.

7 g BIO Mascobadorietsuiker*
150 ml Worldshake*

grootste belang.
Remittances

Wie zal dat betalen?

Migranten sturen massaal geld naar hun thuisland. Ze sturen zelfs meer
dan drie keer zoveel als alle ontwikkelingssamenwerking samen. Het
opgestuurde bedrag wordt almaar groter. Ze sturen dit geld meestal
rechtstreeks naar familie. Die geven het uit. Dus de vraag naar goederen,
diensten, arbeid wordt groter. Daar profiteert iedereen van.

WIE GAAT DAT BETALEN?

8 blaadjes munt

nodig. De solidariteit tussen arm en rijk overal ter wereld is van het

Aid for Trade
Niet handel of hulp, maar handel én hulp. Nu al gaat één derde van de hulp
naar handel. Een effectieve vorm van hulp mag niet louter Profit zijn, ook
Planet en People moeten in beeld blijven!

100 ml pilsbier
75 ml rum*
225 ml BIO limonade*

Blijft ontwikkelingssamenwerking belangrijk?
Geld voor ontwikkelingssamenwerking is een financiële vertaling van

*Verkrijgbaar in je Oxfam-Wereldwinkel

internationale solidariteit. Het toont wat je als mens, organisatie of
overheid belangrijk vindt.
Bron 11.11.11

HET DUURZAME ONTWIKKELINGSSPEL
Houd de 5 P’s in evenwicht!
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4. De jongste speler mag beginnen. De scheidsrechter draait aan het rad.
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Alle mensen moeten in vrede kunnen leven in een
land waar ze zich goed voelen.
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3. PEACE:

L

beginpositie.

De speler plaatst de juiste hand/voet op de juiste kleur. Daarna is het de
Er zijn veel problemen die we moeten oplossen. Dat
moeten we samen met alle mensen ter wereld doen.
5. Wie valt moet aan de kant. Diegene die het laatst overblijft wint het
spel!

5. PLANET:

We hebben maar één wereld, we moeten daar zuinig
mee omspringen.

6. Post je grappigste foto’s: #GlobalGoals
SUCCES!
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4. PARTNERSHIP:
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eerlijk voor betaald worden.
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3. Elke speler gaat aan één van de zijden van de mat staan. Dit is je

Mensen moeten een fijne job hebben. En daar
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2. PROSPERITY:
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instructies aan de spelers.
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belangrijk en heeft dezelfde rechten.
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2. Kies een scheidsrechter. Deze persoon draait aan het rad en geeft
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klein, van dichtbij of veraf, mooi, lelijk,…- is even
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Iedereen –man, vrouw, oud, jong, geel, groen, groot,
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1. PEOPLE:
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1. Rol de speelmat uit.
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DE VIJF P’s:
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DE SPELREGELS:
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P’s in evenwicht te brengen. Lukt het jou? Probeer maar!
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kinderen. Of voor de mensen die nu aan de andere kant van de wereld
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nu alles opdoen, is er niets meer als jullie groot zijn. Of voor jullie
leven. We gaan dus samen duurzamer gaan leven. Maar hoe? Door de 5
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5 P’s

Duurzaam leven betekent dat je de wereld niet mag opgebruiken. Als we

beurt aan de andere spelers.
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VERBETER
DE WERELD
VANUIT JE
LUIE ZETEL

DURADOURO COCKTAIL

