2000

189 LANDEN

IN HET JAAR 2000
onderschreven de staatshoofden en regeringsleiders
van 189 landen eenzelfde visie voor het nieuwe
millennium. Ze wilden een einde maken aan extreme
armoede in al haar vormen en stelden daarom een lijst
op met 8 doelstellingen, de Millenniumdoelstellingen.

STEK EN STOPPEL

HIER KOMTMILLENNIUMDOELSTELLINGEN
INFOGRAPHIC

Zorgen voor elkaar en de
natuur.

Hun ambitie bestond erin om deze doelstellingen
binnen een periode van 15 jaar te verwezenlijken. Eén
van de voortrekkers bij deze verwezenlijking was het
VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP).

2000 - 2015

MDGs

Stek vzw brengt landbouwers, lokale buurtbewoners en zorgmensen
dichter bij elkaar. Stek doet op die manier innovatief aan zorgverlening,
want het bedt de zorg in een ruimere wereld in. Dit is zorgen met de P van
People.
Stek kan echter niet zonder Stoppel. Stoppel is een kleinschalig
gemengd landbouwbedrijf op dezelfde boerderijsite, dat inzet op een

HET RESULTAAT

korte keten. Stoppel verkoopt zijn landbouwproducten aan Stek. En zij

(H)EERLIJK GEKOOKT
typisch voorbeeld van het samengaan van de P van Planet en de P van
Prosperity. Stek gaat via dit project aan de slag met mensen die net
buiten het maatschappelijk veld vallen (Partnership en People).

AANTAL KINDEREN NIET NAAR SCHOOL

Het aantal mensen dat moet leven van
minder dan $1,25 per dag, is met meer

Het aantal kinderen dat niet naar de

Je eten smaakt pas echt goed als je weet dat boeren in Noord en Zuid er
een eerlijk loon voor kregen. Met jouw keuze voor duurzame voeding

Meer info over de 5P’s vind je in de inleiding van deze tentoonstelling.

beperk je het gebruik van schadelijke pesticiden, verklein je je
ecologische voetafdruk en investeer je mee in de korte keten tussen

SDGs

boeren en consumenten. Dit is niet alleen goed voor mens en milieu, het
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VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
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KLIMAATACTIE

EERLIJK WERK EN
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is vooral lekker!

DUURZAME STEDEN
EN
GEMEENSCHAPPEN

PARTNERSCHAP
OM DOELSTELLINGEN
TE BEREIKEN

www.stekvzw.be

kunnen ze dan in hun café verwerken. Kleinschalige landbouw is een

INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

Smakelijk!

www.stoppel.be
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verminderd.

HIV BEHANDELING

KINDERSTERFTE

Er werden 15 keer meer mensen
levensreddend behandeld tegen HIV.

DAT IS HEEL WAT VOORUITGANG, MAAR ER ZIJN NOG UITDAGINGEN AAN TE GAAN

INKOMEN MINDER DAN $1.25 PER DAG

HONGER

800.000.000
Meer dan 800 miljoen mensen moeten
nog steeds met minder dan $1,25 per dag
zien te overleven.

1 op 9 mensen gaat elke avond met
honger slapen.

ONTBOSSING

VERVUILDE OCEANEN

alarmerend hoog.

Onze oceanen verzuren waardoor de
voedselveiligheid en de mariene
ecosystemen in het gedrang komen.
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KORTE KETEN EN FAIRTRADE
EINSTEIN ZEI
“Niets is zo goed voor de menselijke
gezondheid en niets zal de overlevingskansen
van de mens op aarde vergroten als
de evolutie naar een vegetarisch dieet.”

Zo snel mogelijk van boer tot
boefer.
Korte keten-voedsel wil de band tussen consumenten en producenten
terug aanhalen. Want wie elkaar kent, draagt beter zorg voor elkaar.
Boeren leveren een gezond en kwaliteitsvol product af en klanten geven
daar graag een eerlijke prijs voor. Uit appreciatie voor het werk van de
landbouwer.

Die korte keten kan letterlijk zijn, maar een paar kilometer tussen veld en
bord. Maar het kan ook figuurlijk, met zo weinig mogelijk
tussenpersonen. Twee keer gaat het over eerlijk voedsel, geteeld met
respect voor de natuur en verorberd met respect voor de boer. Respect
voor eerlijk eten!
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ANALFABETISME

Ongeveer 1 op 6 volwassenen
wereldwijd is analfabeet.

2/3 van hen zijn vrouwen.

foto ontbreekt
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EINSTEIN ZEI
“Logica brengt je van A naar B.
Verbeelding brengt je overal.”

