
WERELDDAGEN 

2022 
Zaterdag 1 oktober van 14u tot 19u 

Zondag 2 oktober van 10u tot 17u 

In zaal Steborg  

Broekstraat 1 3512 Stevoort 

  Met medewerking van 

Davidsfonds vzw is een culturele netwerkorganisatie. Ze organiseert een brede waaier 

aan nationale en lokale activiteiten op gebied van taal, geschiedenis, kunst en erfgoed 

onder het motto ‘Cultuur beleef je samen’. 

In onze plaatselijke Afdeling Stevoort-Wijer organiseren we jaarlijks oa. een aperitief-

herfstwandeling, een bedrijfsbezoek, een culturele vertelavond, een gastronomische 

avond, een fietstocht, enz… 

Op de Werelddagen stellen we ons programma 2022-2023 voor, je kan er je lidmaat-

schap vernieuwen of lid worden en we geven je graag meer info over de voordelen 

van de DF-cultuurkaart. 

Je vindt er tevens de boeken van de collectie ‘Vers Geperst’ die je via het Davidsfonds  

(met korting) kan bestellen. 

Meer info: www.stevoort-wijer.davidsfonds.be en www.davidsfonds.be 

 

Week van de Fair Trade van 5 tot 15 oktober: 

We leggen de link tussen onze strijd voor eerlijke 
handel en klimaatrechtvaardigheid: door vernielde 
oogsten door droogtes, overstromingen of orkanen 
verliezen lokale boeren hun  belangrijke voedsel en 
algemene inkomsten, zo neemt de armoede en 
kwetsbaarheid van boeren snel toe. Inzetten op meer 
veerkrachtige en milieuvriendelijke producties is 
noodzakelijk om de opbrengst te garanderen en 
duurzamer te maken.  

We vragen om de KLIMAATPETITIE te tekenen. In ruil  
kan je een fair trade drankje gratis nuttigen aan onze 
stand.  

Daarnaast bieden we bij aankoop van 4 pakjes koffie  
een gratis draagtas cadeau.  

 



Gambia 

In Jammeh-Kunda werd elk gezin voorzien van 

een eigen waterkraan met een meter. Het gezin 

betaalt voor zijn waterverbruik aan het waterco-

mité van het dorp. Met dit geld kan het water-

voorzieningssysteem (watertoren, buffervaten  

en kranen) onderhouden worden.  

In de nabije toekomst wordt er gewerkt aan de 

bouw van een 4
de

 leslokaal, een klimaattuin en  

de het op punt stellen van de productie van bri-

ketten van pindanootschillen om op te koken. 

Zo willen we het dorp zelfvoorzienend maken. 

 Congo 

Vzw Bandundu Telema: onze dorpsgenoot Paul 

Munsi zet zich al jarenlang in voor zijn geboorte-

dorp in Congo: Bandundu. Hij heeft voor zijn 

dorpsgenoten ginder al verschillende projecten 

opgestart zoals een schooltje, een naaiatelier en 

een bakkerij. Nu dringt een nieuw project zich 

op: in de Mikondowijk in Kinshasa wil hij  

jongeren en alleenstaande moeders helpen fi-

nancieel onafhankelijk te worden door hen in 

staat te stellen op de werkvloer een beroep aan 

te leren. 

Stevoort heeft een lange traditie van ontwikkelingshulp. Werkgroep 3+4 (derde en 

vierde wereld) zet deze traditie verder. 

Onze financiële steun ging vorig jaar naar vzw Stevoort & Jammeh-Kunda in  

Gambia, vzw Moninga gesticht door Pater Pros Deveux in Congo, een christelijk hos-

pitaal in Taiwan waar Lieve Franssens werkt, de missiepost in Congo waar Pater Fons 

Bervoets werkzaam was, vzw Bandundu Telema van Paul Munsi en vzw Welzijn (zij 

ondersteunen mensen in acute noodsituaties in Hasselt en Limburg).  

Projecten die wij steunen in: 

Restaurant op zaterdagavond of zondagmiddag 
We willen dit jaar graag ons restaurant en cafetaria terug inrichten zoals vroeger:  

u kunt er tijdens de openingsuren terecht voor koffie, thee, frisdrank, taart enz.  

Op zaterdagavond en zondagmiddag kunt u er ook gezellig komen eten mits voor-

af te reserveren. We serveren u een lekkere warme maaltijd op zaterdagavond om 

17u30 of 19u00 en op zondagmiddag om 11u30 of om 13u00.  

Het menu en hoe inschrijven vindt u op het bijgevoegd inschrijvingsformulier. 

 

Brocante 
Brocante, tweedehands, pre-loved…. U vindt op onze markt heel wat spullen die een 

tweede kans verdienen: juwelen, kleding, handtassen, serviesgoed, glaswerk, kunst-

objecten… 

Laat u verrassen door ons veelzijdig aanbod. 

 

Tweedehandsboeken en cd’s 
Kom bij ons zoeken naar het boek – roman, naslagwerk, strip, jeugdboek,  

kunstboek…- dat in uw boekenkast nog ontbreekt. We bieden meer dan 2000 titels 

aan in alle genres. Of misschien vindt u bij ons wel een cd terug die voor u mooie 

herinneringen oproept.  

 

Wenskaarten en posters van Muurkranten 
Kerstkaarten, verjaardagskaarten, muurposters…. kortom u vindt hier wenskaarten 

en posters voor alle gelegenheden.  

 

En verder zijn er ook: 

 

Gezinsbond: word creatief en kom je eigen button maken. Dit kan bij de 

Gezinsbond op zaterdagnamiddag van 14u00 tot 17u00. 

Davidsfonds: stelt zijn programma 2022-2023 voor.  

Oxfam Wereldwinkel: verkoopt fairtrade producten.  

En dan is er ook nog een bloemenstand, een tombola, pakjes vissen, ... 

 

Meer info vindt u op https://stevoort.eu  

of stel uw vragen via werelddag@gmail.com  

 


