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Voorwoord
De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, het is een mondvol.
Daarom ook wel global goals genoemd. Maar wat moeten wij met die global goals?
Onze keuzes kunnen het verschil maken. Ga maar na: bijvoorbeeld kleding die je
koopt, komt bijna zeker uit het buitenland, zoals Bangladesh of Ethiopië. Door jouw
shirtje ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water
die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen
verbouwd wordt. Dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt.
En de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen
in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen
van de global goals.
Deze brochure is tot stand gekomen naar aanleiding van de global goals week die
in april 2018 georganiseerd werd in de wereldwinkel te Eindhoven. Dit gebeurde in
samenwerking met twaalf instellingen die zich inzetten voor de global goals. Je vindt
in deze brochure voorbeelden van hoe organisaties op hun manier een bijdrage
leveren, maar vooral veel persoonlijke tips van gewone mensen zoals
jij en ik die zelf willen meedoen en het verschil willen maken.
De gemeente Eindhoven vindt het belangrijk dat zij en haar burgers
bijdragen aan de global goals.
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1. Een einde aan armoede

Doel 1. Een einde aan armoede
Persoonlijke tips:

• Circulaire economie ipv gebaseerd op groei en winst.
• Onvoorwaardelijk basisinkomen, waarbij mensen mogen experimenteren met
werk ipv strenge uitkeringen, dit maakt mensen gelukkiger en gemotiveerder
om te werken.
• Ik steun kleine projecten (kort lijntje) financieel.
• Ik steun acties voor daklozen in oorlogsgebieden.
• Ik doe handmassage om kleine projecten te steunen.
• Ik breng al mijn oude overtollige kleding naar de kledingbank op de Gestel-		
sestraat. Dan komt alles ten goede aan mensen met een minimaal inkomen 		
die geen kleren kunnen kopen.
• We hebben pleegkinderen uit oorlogsgebieden.
• Ik vraag in winkels of er een eerlijke prijs betaald is voor de producten.
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2. Honger de wereld uit

Doel 2. Honger de wereld uit
Persoonlijke tips:
•
•
•
•
•
•

Niet teveel eten maken zodat er geen eten weggegooid hoeft te worden.
Niet teveel eten inkopen.
Ik ben lid van de Novib.
Ik wil graag een buurtrestaurant met lokaal biologisch eten.
Ik eet vegetarisch.
Ik eet minder vlees.
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3. Gezondheidszorg voor iedereen

Doel 3. Gezondheidszorg voor iedereen
Persoonlijke tips:

• In oorlogsgebieden zijn mensen dakloos, hebben geen eten , drinken en
medicijnen, daarom help ik acties die hen helpen, doe dat ook!
• Ik steun acties om te zorgen dat mensen in
oorlogsgebieden medicijnen kunnen kopen.
• Ik steun Basic Care for Ghana.

Basic Care for Ghana is een kleinschalige stichting die zich al jarenlang inzet
voor mensen in het noorden van Ghana, die zo arm zijn dat ze geen toegang
hebben tot basale medische zorg, voor mensen die verstoten worden door
hun eigen familie of dorp. Ons belangrijkste doel is om deze mensen hun
waardigheid (terug) te geven door het verlenen van zorg met aandacht en
liefde! Dit doen wij door het werk te steunen van dr. David Abdulai, een
Ghanese arts die 26 jaar geleden de Shekhinah kliniek oprichtte. Zijn visie is
dat ongeacht ras, huidskleur of geloof iedereen met respect behandeld moet
worden. Iedereen moet de kans krijgen om eten, een plek om te wonen en
basale medische zorg te hebben. Na het overlijden van dr. David in 2016 zet
zijn vrouw Mariama het werk met dezelfde passie voort.
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4. Iedereen naar school

Doel 4. Iedereen naar school
Persoonlijke tips:

• Ik geef les op school over global goals en introduceer een leskoffer over fair trade.
• Goed onderwijs voor iedereen is van cruciaal belang, daarom steun ik jonge talentvolle
mensen in landen waar weinig kansen voor ze zijn om een opleiding te volgen, een ambacht te leren
of een eigen bedrijfje op te zetten (Talent Foundation).
Talent Foundation is een kleine stichting die individuele
jonge mensen ( 15 tot 25 jaar) in kansarme leefomstandigheden helpt om hun dromen over een betere
toekomst waar te maken door ontwikkeling van bij hen
aanwezige talenten en ambities. We bestaan inmiddels
ruim 25 jaar en hebben in die tijd wereldwijd meer dan
200 jonge mensen kunnen helpen om hun toekomst –
en die van hun omgeving - duurzaam te verbeteren. In
de loop der jaren hebben we een succesvolle werkwijze
ontwikkeld met lokaal actieve landencommissies en intermediairs die met begrip en respect voor de lokale situatie
en cultuur zorgen voor selectie en begeleiding van de
talenten ter plaatse. Dit zorgt er voor dat de financiële en
persoonlijke ondersteuning direct en volledig ten goede

komt aan onze talenten en in het overgrote deel van
de gevallen leidt tot het gewenste resultaat en succes
voor hun persoonlijke ontwikkeling en omgeving. Wij
verwachten van de ondersteunde talenten dat ze in
hun leefomgeving met respect voor mens, milieu en
hun omgeving actief bijdragen aan verbeteringen in hun
gemeenschap. Ze stellen zich positief en als voorbeeld
op om daarmee een olievlekwerking te creëren in hun
omgeving.
Op onze website http://talentfoundation.nl zijn de
verhalen te vinden over de weg die ze zijn gegaan om
hun dromen te verwezenlijken door het volgen van een
opleiding, het leren van een ambacht of het opzetten van
een eigen bedrijfje.
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5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen

Doel 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Persoonlijke tips:

• De vrouwelijke kracht terughalen in plaats van eMANcipatie. Dus borstvoe-		
ding normaliseren, natuurlijk bevallen, natuurlijk ouderschap. Langer zwan-		
gerschap en ouderverlof.
• ik vind mannen en vrouwen gelijkwaardig ook mensen uit andere culturen 		
zijn gelijkwaardig.

Directeur: “in het kader van
gelijkheid zullen de lonen van
de mannen gelijkgetrokken
worden met die van de
vrouwen!”
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6. Schoon drinkwater en goede sanitaire
voorzieningen voor iedereen

Doel 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
voor iedereen
Persoonlijke tips:

• Ik gebruik minder water door minder te douchen.
• Ik zamel geld in voor water in Oeganda, dat geeft meer hygiëne, minder			
kindersterfte en meer voedselzekerheid voor mensen in de dorpen.
• Afwassen doe ik in een teiltje.
• Ik drink kraanwater uit een dopperfles.
• Ik douche korter en minder vaak.
Kwataniza is een solidariteitsvereniging.
Doel van Kwataniza is het steunen van kleinschalige projecten in Oeganda. Het gaat om projecten van achtergestelde
groepen zoals vrouwen en jongeren. Wij doen dat op basis
van wederzijds respect en samenwerking. Momenteel
werken we aan een waterproject waarmee we aanleg van
schoon drinkwater in drie dorpen in de Rwenzori bergen
willen realiseren.
www.kwataniza.nl
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7. Schone en betaalbare energie

Doel 7. Schone en betaalbare energie
Persoonlijke tips:

• Maak van Eindhoven een energieneutrale stad.
• We hebben ons huis helemaal geïsoleerd: de muren, de vloeren, het dak 		
en dubbel glas. Nu nog een warmtepomp. We hebben zonnepanelen en 		
gebruiken duurzame energie.
• Ik heb zonne-energie op het dak.
• Ik let in huis erg op het energiegebruik.
• Ik zet de verwarming lager en trek een trui aan.
• Waarom wordt er geen extra belasting geheven op fossiele brandstoffen?
• Ik wil windenergie gebruiken.
• Warmtepompen aansluiten op de Dommel.
• Ook in beschermd stadsgezicht buurten zonnepanelen toestaan.
• Kan er in Eindhoven ook duurzame energie opgewekt worden, bv op flats 		
zonnepanelen plaatsen?
• Woningcorporaties, eigenaren van flatgebouwen, gemeentelijke gebou-		
wen: leg op alle daken zonnepanelen.
• Ik zet mijn koelkast een stukje van de muur,dan gebruikt hij minder energie.
• Zonnepanelen delen is een crowdsource platform voor zonne-energie 		
projecten. Als student kan ik niet een zonnepaneel kopen en op mijn huis 		
leggen maar heb ik wel recent een stuk zonnepaneel kunnen financieren 		
waar ik ook rendement over krijg.

17

2
18

8. Duurzame economische groei en werk voor iedereen

Doel 8. Duurzame economische groei en werk voor iedereen
Persoonlijke tips:

• Fair trade principes ook lokaal toepassen.
• Op scholen en thuis kinderen leren dat meer spullen niet gelukkiger maakt.
• Ik zou willen dat bij het vestigingsbeleid rekening gehouden wordt met 		
eerlijke economische groei.

´Ik vind mijn speelgoed heel leuk, maar als het door kinderen is gemaakt, hoef ik het niet te hebben.´
Lola vindt het niet eerlijk dat we in Nederland goedkope spullen kunnen kopen waaraan mensen in andere landen hele lange dagen voor
weinig geld in de fabriek hebben gewerkt.
Daarom koopt de oma van Joep liever fair trade cadeautjes, dan
weet ze zeker dat het door volwassenen gemaakt is.
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9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen

Doel 9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen
Persoonlijke tips:

• Geen auto’s in de binnenstad, maar transferia met fietstaxi’s.
• Niet onnodig verkeerslichten laten branden (bv ’s nachts).

“ Iedereen zou toegang tot informatie moeten hebben. Je kunt
dan zelf bepalen of je er gebruik van maakt, of niet. Als er
geen weg is, kun je ook niet naar school. Maar ook toegang
tot internet is belangrijk, daar kan iedereen kennis met elkaar
delen.”
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10. Gelijke kansen voor iedereen

Doel 10. Gelijke kansen voor iedereen
Persoonlijke tips:

• Ik ga niet op vakantie naar landen waar vrouwen gediscrimineerd worden.

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.
´Zoals je geboren bent, is altijd goed.´ vindt Amar.
Amar vindt dat iedereen in de wereld gelijke kansen zou
moeten krijgen en snapt er niks van als mensen anders
behandeld worden door hun huidskleur.
De inkomensongelijkheid tussen landen wordt minder,
maar de kloof tussen arm en rijk binnen landen wordt
juist groter. Teveel mensen worden van economische
groei buitengesloten en dus is er meer nodig om armoede gelijkmatig te bestrijden.
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11. Veilige en duurzame dorpen en steden

Doel 11. Veilige en duurzame dorpen en steden
Persoonlijke tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In de stad neem ik de fiets of de benenwagen, als het ver is openbaar vervoer of een elektrische /hybride auto.
Auto delen impulsen geven.
Ik probeer een goede buur te zijn.
Ik zou willen dat de VVD de milieu portefeuille krijgt en Groen Links financiën, dan moeten ze wel goede keuzes maken.
Korter werken zodat je zelf bv je huis kunt opknappen.
Ik neem de fiets dan vervuil ik niets.
Ik heb geen auto.
Openbaar vervoer 100% vergoed door de werkgever en de auto maar 60%. Dat gebeurt al in België, het kan dus.
Beter samenwerken tav alle partijen; sneller beslissen.
Ik wil helpen om de buurtcohesie te vergroten.		
Ik ruim een keer per week het vuilnis (zwerfvuil?) rond mijn huis op.

Enactus is een netwerk van studenten, academische en zakelijke leiders die samen actie
ondernemen om levens te veranderen en een betere en duurzame wereld mogelijk te maken.
De naam En•act•us staat voor:
Entrepreunerial – Het initiëren van bedrijfsinnovatie met integriteit en passie.
Action – De kwaliteit om een idee om te zetten in resultaat.
Us - Student, academische en zakelijke leiders die samenwerken voor een betere wereld.
Het is een internationale non-profit organisatie die zich actief inzet maatschappelijke projecten op te zetten. In Nederland zijn er verschillende lokale teams verbonden aan een universiteit of hogeschool die samenwerken met bedrijven.
Als Enactus Eindhoven hebben we een meer technische insteek door onze achtergrond bij
verschillende technische studies op de universiteit.
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12. Duurzame productie en consumptie

Doel 12: Duurzame productie en consumptie
Persoonlijke tips:

		
• Ik maak samen met anderen 		
• Minder eten/consumeren en het
biologische fair trade maaltijden
geld dat je overhoudt gebruiken
om mensen te inspireren kritisch
voor investeren in duurzame, bio
te consumeren.
logische en ecologische alternatie
•
Ik koop fai
ven.
•
Rabobank zet zich in voor de Glo
• Ik neem een biologisch groente		
bal goals Bijvoorbeeld “Kickstart
pakket.
waste”om de voedselverspilling 		
• boodschappenlijstje zodat je niet
te verminderen. Voor meer zie https://
teveel inkoopt.
www.rabobank.com/nl/images/de• Ik koop alleen “schone” kleren.
bijdrage-van-de-rabobank-aan-de-un• Ik eet minder vlees.
sustainable-development-goals.pdf
• Ik kies voor groenten van het 		
•
De
questionmark-app kan helpen om
seizoen.
betere
keuzes te kunnen maken in de
• Ik heb een moestuin.
supermarkt.
• Kleding afdragen en niet na een 		
• Tweedehands kleding of duurzame
paar keer dragen wegdoen.
merken zijn een goed alternatief voor
• Ik koop duurzaam geproduceerde
fast fashion.
producten.
•
Vegetarisch eten.
• Ik recycle veel spullen.
•
Afval verminderen door zoveel moge
• Ik gooi geen eten weg, maar maak
lijk onverpakte groenten en fruit te
er iets lekkers van.
kopen.
• Ik koop lokale producten.
•
Producten
tweedehands kopen, ook
• Ik koop biologische fair trade producnog
eens
goed
voor je portemonnee
ten en producten uit de eigen regio.
•
Lever
je
kapotte
lampen in om te laten
• Ik koop fair fashion.			
recyclen.
						
			

Jivaro is thee uit Ecuador.
Doel/belang voor onze activiteiten:
JIVARO heeft de global goals hoog in
het vaandel. Wij kopen onze thee direct aan de bron zodat wij kansarme
inheemse families zelf een eerlijke
prijs kunnen betalen. De thee is
gezond. JIVARO’s activiteiten dragen
bij aan herbebossing van de Amazone
en vergroting van haar biodiversiteit.
Meer info op de website
www.jivarodrinks.com .
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Info over projecten
De vrijwilligers van Stichting fair Trade Eindhoven runnen een wereldwinkel waar
fairtrade producten gepromoot en verkocht worden. De stichting heeft verder
ten doel om in het kader van mondiaal burgerschap voorbeelden te laten zien van
activiteiten die een bijdrage leveren aan een eerlijker en rechtvaardiger wereld.
Organisaties die een bijdrage leveren aan de Global Goals zijn daarbij de samenwerkingspartners. Meer info: www.wereldwinkeleindhoven.nl en www.facebook.com/
wereldwinkeleindhoven

2
28

jongeren workshop

Tania Peláez González is afkomstig uit Cuenca, een belangrijk centrum van de panamahoedenproductie in Ecuador. Al op jonge leeftijd bewonderde zij de kunst van
het weven van de hoeden van toquillastro, die door mensen in haar omgeving werd
beoefend.
Nadat ze naar Nederland emigreerde kwam ze op het idee om panamahoeden te
importeren en zo de Ecuadoriaanse ambachtslieden te steunen. Op deze manier helpt
Ecualanda mee aan het in stand houden van de ambachtelijke hoedenweefkunst, die
behoort tot het nationale culturele erfgoed van Ecuador.
www.ecualanda.nl
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Klimaatverandering
stoppen
1313.Klimaatverandering
tegengaan

Doel 13. Klimaatverandering stoppen
Persoonlijke tips:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik neem altijd zelf een tas mee, gebruik geen plastic tasjes.
Ik gebruik geen plastic.
Niet roken: graag een rookvrije generatie, stop meeroken.
Ik pak vaker de fiets.
Ik doe boodschappen met een boodschappentas.
Ik douche korter.
Ik zou passagiershutten op alle vrachtschepen willen.
Ik probeer zo veel mogelijk biologisch voedsel te kopen en te eten, dat is beter
voor de aarde.
Ik recycle veel spullen.
Ik eet minder vlees.
Ik spoel de wc met heel weinig water door.
Ik print zo min mogelijk.
Afval scheiden.
Koop, waar mogelijk, duurzaam en biologisch.
Kies voor herbruikbare materialen.
Is het echt defect/op: breng het naar de milieustraat voor recycling.
Gemeente verstrek PMD-zakken, om plastic te scheiden.
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14. Gezonde oceanen, zeeën en rivieren

Doel 14. Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
Persoonlijke tips:
•
•
•
•
•
•
•

Zet Eindhoven op de kaart door per 1 juli statiegeld in te voeren, incl blikjes.
Niet roken.
afwassen doe ik in een teiltje.
Ik heb een regenton om de planten water te geven.
Hergebruiken van plastic doosjes en zakken, en zo min mogelijk plastic gebruiken.
Ik maak geen gebruik van vliegtuigen.
Voorkom opwarming want dat doodt de riffen.

"Steeds meer Afrikaanse landen overwegen te stoppen met het gebruik van plastic wegwerpverpakkingen. Rwanda voerde tien jaar geleden al een dergelijk verbod in om milieuvervuiling tegen te gaan. En
met resultaat, niet alleen heeft Rwanda zich ontwikkeld tot een van de schoonste landen van Afrika, de
maatregel heeft ook gunstige gevolgen gehad op de
toerismesector. Landen als Kenia en Congo willen nu
het voorbeeld van Rwanda volgen.
Brussel wil ook verbod op plastic wegwerpvoorwerpen.
Laten we het voorbeeld van een aantal Afrikaanse
landen volgen en alle plastic verpakkingen verbieden."
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15. Gezonde bossen en rijke biodiversiteit

Doel 15. Gezonde bossen en rijke biodiversiteit
Persoonlijke tips:

• Ik gebruik afvalproducten om kunst te maken: “recycle kunst”.
• Ik maak mijn tuin insectvriendelijk door niet alle onkruid te verdelgen of weg te
halen.
• Ik gebruik geen gif in de tuin.
• Plastic zakken hergebruiken.

Omslag, Werkplaats voor Duurzame
Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond
de thema’s milieu, vrede, werk, cultuur,
economie en solidariteit. Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activiteiten werkt Omslag aan een duurzame,
kleurrijke samenleving.
En Omslag is uitgever van ZOZ, tweemaandelijks tijdschrift voor doen-denkers.

www.omslag .nl
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16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Doel 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
Persoonlijke tips:

• Broden en boeken gooien in plaats van bommen.
• A better World by smiling every day to a stranger.
• Ik zou willen dat ze staatshoofden van de grootste wapenmachten gaan opsluiten
tot ze echte vrede sluiten.
• Zelf ook geen ruzie maken, maar in discussie gaan.
• Ik wil graag een echte Veiligheidsraad zonder staatshoofden met veel burgers.
• Niet pesten en kinderen leren wat pesten teweeg brengt.
• Ik ben lid van Amnesty.
Amnesty International zet zich sinds 1961 in voor de naleving van
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk
werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan
door overheden, zoals het opsluiten van gewetens-gevangenen,
marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar
mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door
gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001
vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder
Amnesty’s mandaat. We staan regelmatig met een stand op een
festival of buurtactiviteit in Eindhoven waar we actie voeren door
handtekeningen op te halen en door mensen te informeren over
mensenrechten. Maar we geven bijvoorbeeld ook gastlessen over
mensenrechten op middelbare scholen, organiseren ‘Movies That
Matter, hebben een schrijfgroep en dan is er natuurlijk nog de jaarlijkse collecte.
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Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk

maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste
overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.
Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in
Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar
voor wie terugkeer naar hun land van herkomst redelijkerwijs geen optie is.
Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben,
etc. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zodat zij
weer aan hun toekomst kunnen werken.
www.vluchtelingenindeknel.nl

Werkgroep Kobane
In 2015 was een van onze vrijwilligers in Kobanê / Ayn al-Arab. Ze zag
verwoesting en nieuwe begraafplaatsen. Ze sprak met vrouwen, mannen en kinderen, die terugkeerden naar de plek waar hun woning had
gestaan. Niets doen is dan geen optie meer en zo ontstond Werkgroep
Eindhoven~Kobanê. In ongeveer een jaar konden we in Eindhoven face
to face aan bijna 800 mensen over Kobanê vertellen. Deze mensen
hebben samen al €9000 voor school Hîvî gedoneerd ! We blijven actief
voor deze school voor gehandicapte kinderen.
http://www.vredesburo.nl/nieuws/werkgroep-eindhoven-kobane
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Stichting Vredesburo Eindhoven
Het vredesburo is een onafhankelijk informatie-en documentatiecentrum
dat zich richt op de problematiek van oorlog en vrede. Het vredesburo
bestaat al meer dan 30 jaar. Zij houdt zich op dit moment vooral bezig met
vredeseducatie.
www.vredesburo.nl
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17. Samenwerken voor de werelddoelen

Doel 17. Samenwerken voor de werelddoelen
Persoonlijke tips:

• Managers het “vuile”werk laten doen zoals schoonmaken, productie
werk, verpleegzorg etc tegen minimum loon.
• Mensen met een vak kunnen ook anderen weer verder helpen.
• Ik zing in een actie-ondersteunend koor, over hoe we kunnen helpen
een rechtvaardiger wereld te realiseren.

"De mensen waarom het gaat zijn onze
belangrijkste samenwerkingspartners.
Een voorbeeld van goede samenwerking is
het fair trade concept: de importeur onderhoudt langdurige handelsrelaties met de
producent en helpt bij het verbeteren van
de arbeidsomstandigheden, ondersteunt
bij investeringen en opleidingen en betaalt
voor de producten een rechtvaardige prijs."
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Colofon
Uitgave van:		

Fair Trade Eindhoven			
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Dank aan de organisaties die door hun activiteiten een bijdrage leveren aan de
global goals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talent Foundation
Kwataniza
Jivaro
Enactus
Fair Trade Eindhoven
Basic Care voor Ghana
Ecualanda
Amnesty International
Vluchtelingen in de knel
Omslag
Kobane
Vredesburo Eindhoven
Gemeente Eindhoven
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