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Vandaag en morgen werkt de Wereldburgerraad rond de actie ‘Sorry is niet genoeg’ van de 

organisatie 11.11.11. In de bijeenkomst van donderdag 23 oktober werd 11.11.11 voorgesteld samen 

met hun twee acties ‘Kliekjesdag’ en ‘Sorry is niet genoeg’. 

Activiteiten: 

- Reflectie ‘Saved by the bell’ 

De vorige actie waarrond de Wereldburgerraad heeft gewerkt, was ‘Saved by the bell’. Deze 

actie werd georganiseerd door Studio Globo. Heel de school nam deel aan de activiteit om te 

bellen voor onderwijs voor iedereen in de wereld. Kort werd de activiteit geëvalueerd in een 

groepsgesprek. 

  

- Voorstelling 11.11.11 

11.11.11 is de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. Ze bundelen de krachten van 60 

organisaties en meer dan 330 vrijwilligersgroepen om zich inzetten voor één gezamenlijk 

doel: een rechtvaardige wereld zonder armoede. De kinderen maakten kennis met 11.11.11 

door de site te ontdekken en terug te kijken naar de voorgaande acties van deze organisatie. 

Het is belangrijk voor hen te weten wie deze tweede actie van de Wereldburgerraad 

organiseert.  

 

- Sorry is niet genoeg! 

Ieder jaar gaat wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel verloren. In het Zuiden hangt 

voedselverlies vooral samen met armoede en ongelijkheid en ondermijnt het de inkomens en 

voedselzekerheid van boeren. Tegelijk is het voor 11.11.11 duidelijk dat het Noorden een 

grote verantwoordelijkheid draagt voor de verspilling. Om het probleem ten gronde aan te 

pakken, schuift 11.11.11 vier eisen voor politici naar voren: 

o Meer transparantie en duidelijkheid 

o Duidelijke afspraken maken en doen naleven 

o Oneerlijke handelspraktijken stoppen 

o Geen voedsel weggooien omwille van het uitzicht 

 

‘Sorry is niet genoeg’ is een actie van 11.11.11 om via een online petitie de mensen druk  uit 

te oefenen op politici zodat zij tot actie overgaan. De kinderen gaan dit ook doen. Met heel 

de school komen wij morgen (vrijdag 24 oktober) samen om met z’n allen ‘Sorry is niet 

genoeg’ te brengen. Dit wordt gefilmd en opgestuurd naar 11.11.11. 

 

- Kliekjesdag 

Kliekjesdag is de tweede actie van de Wereldburgerraad. Iedereen van de school neemt 

morgen ‘kliekjes’ mee naar school om aan te tonen hoeveel voedsel wordt verspild in het 

Noorden. Het beeld zou de aandacht van de kinderen moeten trekken, want uiteindelijk gaat 

er 1/3 van het voedsel verloren terwijl 1 op 8 honger heeft. 

 

- Voorstelling in de klas 

Tijdens de bijeenkomst is de overdracht van deze informatie en acties ingeoefend om het 

vlot over te brengen naar de andere klassen. 


