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De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen
zijn door de Verenigde Naties
vastgesteld als de nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda
voor 2030. (SDG’s)
Ze worden gepromoot
als de wereldwijde doelstellingen
voor duurzame ontwikkeling.
Deze SDG’s vervangen
de millenniumdoelstellingen
die eind 2015 zijn vervallen.
(Wikipedia)

Er waren eens……..
de milenniumdoelstellingen 20002030 om de armoede uit de wereld te
bannen.
Ondanks de strijd tegen armoede via deze doelstellingen (20002015) komt armoede vandaag nog steeds voor.
Daarom hebben de Verenigde Naties een ambitieuzer plan
opgesteld voor de jaren na 2015 agenda: het uitroeien van armoede
in al haar vormen en overal ter wereld.
Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP) zegt dat er wereldwijd
nog 1,2 miljard mensen zijn die met minder dan 1,25 dollar per dag
moeten rondkomen, wat de VN als maatstaf gebruikt om armoede
te meten.
Deze doelstellingen worden nu “DUURZAME ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN” genoemd, OF, met een nog moeilijker woord,
“Sustainable Development Goals (SDG’s).
Het doel van deze “DUURZAME ONTWIKKELINGS
DOELSTELLINGEN” is om alle lidstaten aan te moedigen om
beleidskaders te ontwikkelen op zowel nationaal, regionaal als
internationaal niveau zodat we armoede tot een absoluut minimum
kunnen beperken.
Het Vlaams beleid rond deze SDG’s gaat o.a. over:
· het armoededecreet
· het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding
· het Permanent Armoedeoverleg
· structurele subsidies sociaal-cultureel volwassenenwerk
Tegen 2030 vult de Vlaamse overheid de
“DUURZAME
ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN” ivm armoede (SDG 1)
met volgende doelstellingen:
In 2030 blijft het aandeel gezinnen dat leeft in armoede en
geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting bij de laagste in

vergelijking met de best presterende landen in Europa, en is het
aantal mensen dat leeft in armoede gedaald. (target 1.2)
Tegen 2030 het aantal getroffenen aanzienlijk verminderen
en in aanzienlijke mate de economische impact, inclusief
rampschade aan kritische infrastructuur en ontwrichting van
basisdiensten, die veroorzaakt wordt door weersomstandigheden
en klimaatgerelateerde rampen, waarbij de klemtoon ligt op het
beschermen van de armen en van mensen in kwetsbare situaties,
het ondersteunen van de betrokken sectoren en op het beschermen
tegen armoede veroorzaakt door weeromstandigheden en
klimaatgerelateerde rampen.
Subdoelstellingen (targets) over:
1.Het wegwerken van extreme armoede voor alle mensen
wereldwijd (wie met minder dan $ 1,25 per dag moet rondkomen).
2. Halvering van het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van
alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven
in al haar dimensies.
3. Implementatie van nationaal toepasbare sociale beschermings
systemen en maatregelen voor iedereen, met inbegrip van
sociale beschermingsvloeren, en tegen 2030 een aanzienlijke
dekkingsgraad realiseren van de armen en de kwetsbaren.
4. Ervoor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de
armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische
middelen, alsook toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en
controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap,
natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële
diensten, met inbegrip van microfinanciering.
5. Opbouw van weerbaarheid van de armen en kwetsbaren en
beperking van hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor
met klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere
economische, sociale en ecologische schokken.

HASSELT : DE DUURZAME GEMEENTE
Hasselt wil deze “DUURZAME ONTWIKKELINGS
DOEL
STELLINGEN” (SDG’s) lokaal verankeren en gebruiken om richting
te geven aan toekomstige beslissingen.
Op 25 september 2019 viert de hele wereld de vierde verjaardag
van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde naties:
dus de langetermijnagenda van de 17 doelstellingen
(zie hierboven afgebeeld) die van de aarde een meer duurzame
plaats moet maken tegen 2030.
Hasselt viert die verjaardag een week lang van 18 tot 25 september.
De SDG-vlag zal heel deze week uithangen aan ’t Scheep (het
nieuw gemeentehuis.
En zullen de eigen “Hasseltse helden” in de kijker stellen.
Deze ‘helden’ (projecten) zijn Hasselaren die op hun manier
bijdragen aan een duurzame samenleving. Zij worden de lokale
gezichten van de 17 mondiale doelstellingen.
Deze week wordt de start van anderhalf jaar lang activiteiten waarbij
deze SDG’s en ‘helden’ ‘projecten’ in de kijker staan.

HASSELT STELT 17 DUURZAME ‘HELDEN’ VOOR
Het gaat dus om Hasselaren die zich inzetten voor een van deze
17 thema’s.
Het gaat over acties op zowel kleine als grote schaal. Van CEO
tot vrijwilliger. Een brede waaier aan helden die minstens één
gemeenschappelijke deler hebben:
Ze werken aan een duurzame wereld in 2030.
Omdat VZW WELZIJN (met Rik Coninckx) in het dagelijkse leven
bezig is met het thema 1: “EINDE AAN ARMOEDE”,
zijn wij voor dit thema gekozen als Hasseltse Held

Er wordt een fotoportret gemaakt en een interview afgenomen in
de hoop dat dit andere Hasselaren zal inspireren.
Als vzw welzijn (met Rik Coninckx) zijn we dus op deze vraag
ingegaan alhoewel we ons terdege bewust zijn dat we maar een
klein elementje zijn in de strijd tegen armoede en dat er nog een
hele weg dient afgelegd te worden tot “einde aan armoede”.
xxx

ROMMELMARKT KERMT
dinsdag 20 augustus 2019
Te Kermt (Hasselt) Ten Hove(straat) 10b

9u–15u : rommelmarkt

*iedereen kan stand opbouwen vanaf 8.00u
*auto kan op stand blijven
*in openlucht
*niet vooraf inschrijven
*1 euro per 1 m lengte
*standen worden aangewezen volgens aankomst
*inkom bezoekers: 1€
*150 standhouders verwacht

15 uur vlooienopbod

(alleen spullen van vzw welzijn)

Info:
011/250970 - 0499/708094
vzwwelzijn@gmail.com
www.vzwwelzijn.be

Toekomstige activiteiten:
Rommelmarkt 20 augustus 2019, 9u-15u;
15u: “vlooien-opbod”
Indoor rommelmarkt: zaterdag 12 oktober 2019 in zaal
Kermeta te Kermt; iedereen kan een tafel huren om een stand te
houden

Rommeldag 11 november 2019 in zaal Kermeta te
Kermt. 10u-15u30. Te 16u30 vlooienopbod.
Er zijn geen standhouders van buitenuit.
Vrijdag 13 december te 20u, in parochiekerk Kermt:

Kerstconcert met Dana Winner. Info 0499/708094 www.vzwwelzijn.be

Contactgegevens
Rik Coninckx, Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
GSM 0499 70 80 94
Denise Nickmans, de Stockheimlaan 39/1 3510 Kermt
011/25 09 70
Cindy Raepers, Diestersteenweg 110/5 3510 Kermt
0499/43 34 02
Willy Vos, Molenstraat 53 3510 Kermt
0497/94 77 69
Rekeningnummer BE48 9790 0371 7327 vzw welzijn 3512 Stevoort
vzwwelzijn@gmail.com - www.vzwwelzijn.be

Noteer: nieuw adres vzw welzijn:
Hasseltse Dreef 142 bus 1.01 3512 Stevoort
Vernieuwde website: www.vzwwelzijn.be

