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10 oktober - WERELDFEEST ! 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert GROS Hoeilaart een Wereldfeest.  
Op 10 oktober 2015 kan je in het Gemeenschapscentrum Felix Sohie terecht voor 
verschillende activiteiten. Ontdek ons programma in deze nieuwsbrief. 

Moeder- en kindersterfte moeten omlaag!
Dit jaar staat het Wereldfeest in het teken van sociale bescherming, ook het 
centrale thema van de nieuwe 11.11.11-campagne. Dit thema is verbonden met de 
Millenniumdoelstellingen, waarvan de deadline eind 2015 verstrijkt. 

Moedersterfte terugdringen met drie 
vierde. Kindersterfte doen dalen met 
twee derde. Dat wilden we met de 
Millenniumdoelstellingen 4 en 5 bereiken 
tegen eind 2015. En is dat gebeurd? Er valt 
ongetwijfeld vooruitgang te noteren, maar 
nee, die streefdoelen hebben we niet 
gehaald. 

CIJFERS

Moeder- en kindersterfte gingen omlaag, 
maar niet zoals vooropgesteld. Van 1990 
tot nu nam de moedersterfte bij geboorte 
en zwangerschap met bijna de helft af.

Ook de kindersterfte verminderde de 
voorbije vijfentwintig jaar met de helft. 
In 1990 stierven per 1000 levend geboren 
baby’s liefst 90 kinderen voor ze de leeftijd 
van 5 jaar bereikt hadden. In 2015 zijn dat 
er nog 43. In absolute cijfers komt dat neer 

op een daling van 12,7 miljoen kinderen 
jonger dan 5 jaar die stierven in 1990, 
naar bijna 6 miljoen kinderen in 2015. Nog 
steeds veel te veel!

Uit de cijfers blijkt ook dat kinderen op het 
platteland 1,7 keer meer kans hebben om 
te sterven voor hun vijfde verjaardag, dan 
kinderen die leven in stedelijke gebieden.

Ondanks deze vooruitgang sterven jaarlijks 
nog steeds honderdduizenden moeders 
en baby’s tijdens de zwangerschap en 
geboorte: in 2013 stierven 289 000 
vrouwen en 3 miljoen pasgeborenen. 

SOCIALE BESCHERMING
Gezondheidszorg is een belangrijk 
onderdeel van sociale bescherming. 
Kinder- en moedersterfte dalen bij 
een uitgebouwde en toegankelijke 
gezondheidszorg. Door bijvoorbeeld 

een goede moederschapsbescherming 
behouden vrouwen (een deel van) hun 
loon en kunnen ze terugkeren naar hun job 
na de bevalling. Ze hebben tijdens en na de 
zwangerschap ook toegang tot medische 
zorg waardoor de kindersterfte daalt. 
Meer dan 71% van de geboortes gebeurden 
in de aanwezigheid van een goed opgeleide 
zorgverlener sinds 2014, een stijging 
vergeleken met 59% in 1990. 

NIEUWE DOELSTELLINGEN?
De acht Millenniumdoelstellingen zullen 
vervangen worden door zeventien nieuwe 
thema’s. Deze leggen onder meer de 
nadruk op vrede, gezondheid, kwalitatief 
onderwijs, gendergelijkheid en het 
wegwerken van ongelijkheden. Het is 
afwachten of deze nieuwe thema’s de 
streefdoelen zullen bereiken. Laat er ons 
samen, meer dan ooit, voor gaan!

www.socialebescherming.be 
www.action2015.be

Birth Day
Elke dag worden kinderen geboren, maar de manier waarop dat gebeurt, verschilt 
heel erg van land tot land, van continent tot continent. 

Lieve Blancquaert reisde twee jaar lang de wereld rond en maakte de fotoreeks 
Birth Day. Het werd herwerkt tot een gelijknamige tentoonstelling en werd als 
reportage uitgezonden op de VRT. Op 10 oktober komt ze naar het Wereldfeest en 
brengt ze ons haar ervaringen en een unieke blik op de geboorte van een kind. Ze 
heeft het ook over de impact van de plek waar je geboren bent en hoe dat je leven 
verder bepaalt. 

Wil je graag een voorproefje van deze lezing, bezoek dan de tentoonstelling vanaf 
dinsdag 6 oktober in het GC Felix Sohie tijdens de openingsuren van het gebouw. 
Het is een unieke selectie uit meer dan vijftigduizend foto’s die Lieve tijdens haar 
reizen maakte. 

Op 10 oktober om 20 uur in de theaterzaal in GC Felix Sohie - Toegang: gratis.

Na de lezing volgt een panelgesprek met Lieve Blancquaert, Joke Muyldermans, 
Sylvia De Ryck en Lien Mertens o.l.v. Kris Smet.

www.birth-day.be
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Om 20 uur
Om 20 uur start het avondprogramma met een lezing van Lieve Blancquaert over 
Birth Day. Het is de wereldreis van een moeder, fotografe en journaliste naar 
verhalen en het antwoord op de vragen: Waarom zetten wij vandaag kinderen 
op de wereld? Wat betekent het om op een bepaalde plek in de wereld geboren 
te worden? En hoe verwelkomt de wereld zijn kinderen? Een fascinerend 
verhaal over een mix van arm en rijk, culturen, religies en gemeenschappen.

Na de lezing spreken we verder over zorg voor moeder en kind in België en 
elders in de wereld. Daar hebben we een aantal experts voor uitgenodigd. 
Niemand minder dan Kris Smet zal het panelgesprek leiden. Zij ontvangt Joke 
Muyldermans (zelfstandige vroedvrouw, Impore-Project Rwanda), Sylvia De 
Ryck (Perinataal Aanbod Regio Leuven) en Lien Mertens (Geneeskunde voor 
de Derde Wereld). Ook Lieve Blancquaert schuift mee aan. Wat betekent 
bevallen voor vrouwen hier en in het Zuiden? Heeft cultuur zo’n grote impact 
op geboortes en de levenscyclus? Wat kunnen we doen om moeder- en 
kindersterfte nog meer te laten dalen? Dit en vele andere vragen zullen aan 
bod komen. 

Na het panelgesprek sluiten we het Wereldfeest omstreeks 22 uur af met 
een drankje in de cafetaria. 

Heb je het opwarmertje voor het 
Wereldfeest al gespot? We zetten 
kinderen en moeders tijdens het 
Wereldfeest in de kijker, dus ook de 
producten die zij gebruiken vanaf de 
geboorte. Daarom staat er vanaf 5 
oktober voor het GC Felix Sohie een 
container met informatie. Op onze  
GROS-markt zal je kennis kunnen maken 
met duurzame producten.

Van 7 tot 17 oktober is het Week van de Fair 
Trade, op 17 oktober Wereldwinkeldag. 
Eerlijke handel wordt overal feestelijk 
in de bloemetjes gezet. Maar is het ook 
feest voor de boeren in het Zuiden? Wel 
als je kiest voor eerlijke chocolade van 
de Wereldwinkel. Want elke Oxfam-
reep is een duwtje in de rug voor de 
cacaoboeren. Ruil dan je bon uit het 
Fair magazine voor een gratis tablet bio 
chocolade en geef hen een luidere stem. 

 

ZATERDAG 17 
OKTOBER  
 
Van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00 
 

Wereldwinkel 
Hoeilaart 

 

Van 10 tot 14 uur
We starten vanaf 10 uur met een GROS-MARKT in de serre, met onder meer juwelen 
en voorwerpen uit Sri Lanka (Martin De Kegelfonds), uit Senegal (Les Cajoutiers) en uit 
Rwanda (Impore). Ook LOFT 53 zal aanwezig zijn met fairtradeproducten. 
Op een stand van De Bakermat zal je alles ontdekken over duurzaam 
ouderschap: wasbare luiers, zelf gemaakte babyolie, vochtige doekjes, … 

In de Bib kan je tot 13 uur terecht voor een VERWENDAG met om 10.30 uur een 
Babybib, voorlezen aan kindjes die nog niet naar school gaan (0-3j). Je  kan je 
doorlopend laten verwennen tijdens diverse workshops en verrassende demonstraties.

In de theaterzaal ben je tot 13 uur welkom voor de TWEEDEHANDSBEURS voor 
kindermateriaal, kleding en speelgoed van de Gezinsbond. 

Vanaf 9 uur ben je al welkom voor de vierde editie van het REPAIR CAFE. 
Vergeet niet je kapotte spullen mee te brengen, je kan ze laten herstellen door 
verschillende vrijwilligers.

S
HOEILAART


