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Het is zover! De eerste SDG nieuwsbrief!
Via deze nieuwsbrief zal u op regelmatige basis een overzicht ontvangen van de meest interessante
nieuwsberichten. Daarnaast worden aankomende evenementen en nieuwe engagementen of projecten
opgelijst. Omdat dit de eerste nieuwsbrief is die wordt uitgestuurd, werden ook al de afgelopen
evenementen voor één keer opgenomen.
Wilt u uw initiatief ook in deze nieuwsbrief zien verschijnen? Registreer deze dan zeker op de website!

 

NIEUWS

Eerste SDG uitdaging van SDG
Voice Stad Gent
Als officiële ambassadeur van de duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ('SDG Voice'
van de Sustainable Development Goals) zal de Stad Gent in
de komende maanden vijf verschillende Vlaamse steden
uitdagen rond de SDGs. Lees verder.

Koningin Mathilde ontvangt SDG
Voices
Op 14 februari ontving Hare Majesteit de Koningin de SDG
Voices voor een rondetafelgesprek. Ze wisselden er van
gedachten over het belang van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) en bekeken hoe ze deze
samen verder kunnen promoten in België. Lees verder.

De Smurfen en de VN slaan de handen in
elkaar
De populaire Smurfen moedigen kinderen, jongeren en
volwassenen aan om van de wereld een meer vreedzame,
gelijke, gelukkige en gezonde plek te maken dankzij een
campagne die vandaag voorgesteld wordt door de Verenigde
Naties, UNICEF en de United Nations Foundation. Lees
verder

Febelfin lanceert website duurzaam sparen en beleggen
Gent en Luik worden één grote school voor SDG-uitdaging 4
Werken aan een toekomst met stromend en drinkbaar water voor iedereen
ECOSOC Forum benadrukt de rol van jongeren voor de SDGs
The SDG Investing (SDGI) Initiative
De kracht van data voor Duurzame Ontwikkeling (UN Data Forum in Zuid-Afrika)
OESO Anticorruptiegids

Meer nieuwsberichten

 

SDG INITIATIEVEN

Engagementen en projecten

SDG Uitdaging Gent-Oostende: Iedereen op de fiets
SDG Uitdaging Gent-Luik: Lesmarathon
Duurzaam sparen en beleggen
SDG Uitdaging Gent - Genk: iedereen feminist
SDG Uitdaging Gent - Sint-Niklaas: dagen zonder vlees
La première forêt urbaine créée en Belgique
BigQuestions UGent
LET'S DO IT ! BELGIUM
Workshop Gelukkig 2030
Voorstellingskubussen SDGs
Brochure 'lokale schouders voor mondiale uitdagingen'
Video: de lokale vertaling van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Engagemenstverklaring "global goals, local focus" voor steden en gemeenten
Decent Work for All
SDG Student Ambassador Campaign
inventarisation of SDG's in our multi-annual plan
Wij doen jouw huiswerk! Ontdek onze website globalgoals.dierenartsenzondergrenzen.be
Ontdek de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Mille lieux, la revue du développement durable
Belgian SDG Charter for international cooperation and development
Reducing our carbon footprint
Voka Charter Duurzaam Ondernemen
Stoppen met ballonoplatingen
SDG Voices

Evenementen
Aankomende evenementen
25 oktober 2017: G-STIC - Global Science, Technology & Innovation Conference series (Bruxelles)
5 oktober 2017: Saved by the Bell
26 juni 2017: Meet Your Supplier - Leuven (Leuven)
19 juni 2017: Meet Your Supplier - Grimbergen (Grimbergen)
2 mei 2017: Food for thought met Quito en Toronto (Gent)
28 april 2017: Journée d'inspiration en éducation à la citoyenneté mondiale (Courrière)
27 april 2017: SDG Action Learning Day (Antwerpen)
26 april 2017: Wie is er de baas over onze gezondheid? (Hoeilaart)
22 april 2017: YouthSpeak Forum (Bruxelles)
21 april 2017: Fête du Developpement Durable (Frameries)
21 april 2017: Bioversity at the heart of business (Bruxelles)

Voorbije evenementen
18 april 2017: UN CITY HALL TALK #6 HASSELT (Hasselt)
18 maart 2017: Scoutopia 2017
18 maart 2017: Noord-Zuid raad
8 maart 2017: Journée Internationale de la Femme
23 februari 2017: Connections 21
20 februari 2017: Workshop - Goesting in de stad van morgen
25 februari 2017: Seminarie: Duurzame ontwikkeling en maatschappelijk empowerment van vrouwen.
11januari 2017 - 10 mars 2017: Expo Human Migration
18 december 2016: Opening van nieuwe doe-opstelling SDG 6
14 december 2016: Waterstofregio 2.0: kansen voor West-Vlaanderen
10 december 2016: Limnet contactdag -Natuurcirkels en systeemdenken
9 december 2016: Agroecology in Action
16 novembre 2016: Grote Prijs voor Toekomstige Generaties
8 november 2016: Duurzaam ondernemen doe je samen
29 november 2016: Awards for Best Belgian Sustainability Reports 2015 - Edition 2016
24 oktober 2016: UN Day Flanders
13 oktober 2016: UN City Hall Talk Brugge
13 oktober 2016: ESDN Peer Learning Platform
5 oktober 2016: Saved by the bell

AAN HET WOORD...

Federaal Minister voor Duurzame
Ontwikkeling, Mevrouw Marie-Christine
Marghem

1.  Wat betekenen de SDGs voor u persoonlijk?

In juli 2017 zal België deelnemen aan de National Voluntary
Review, georganiseerd door de VN, om de stand van zaken
op te maken van de uitvoering van de SDGs sinds september
2015. Een werkgroep onder leiding van de eerste minister is
momenteel de verschillende acties aan het samenbrengen die
op alle beleidsniveaus en binnen het maatschappelijk
middenveld worden ondernomen. België mag zeker en vast
trots zijn op zijn presentatie!

2.  Hoe probeert u uw omgeving te sensibiliseren en
informeren over de SDGs?

Ik meen dat iedereen op zijn niveau verantwoordelijk is voor
zijn daden en beslissingen; als ik wil dat de SDGs een
slaagkans hebben, moet ook ik mijn verantwoordelijkheid
nemen. Daarbij denk ik enerzijds na over mijn persoonlijk
verbruik (door voedselverspilling te vermijden: bij mij zijn er
geen restjes; door met een hybride wagen te rijden want elke
ochtend verplaats ik me naar Doornik; door regenwater te
gebruiken voor mijn planten; door lokale producten te kopen,
door naar rommelmarkten te gaan en daar regelmatig een
prachtstuk op de kop te tikken) en anderzijds engageer ik me
in mijn functie; telkens wanneer ik er de kans toe heb, en dat
is regelmatig, leg ik de link tussen de actualiteit en de SDGs.
 

3. Hoe probeert u uw omgeving te sensibiliseren en te
informeren over de SDGs?

Aangezien iedereen droomt over een betere wereld en dat nu
net de doelstelling is van de SDGs, is het gemakkelijk om
iedereen warm te maken voor een programma dat tot doel
heeft onze wereld te transformeren naar een wereld waar
waardigheid, respect, solidariteit en tolerantie niet alleen
waarden maar richtlijnen vormen. Deze waarden sluiten
natuurlijk aan bij de mijne.
Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
heeft brochures uitgegeven waarin de 17 SDGs en de 169
subdoelen zijn opgenomen. Ze worden op een aangename
manier voorgesteld en deze handige brochures zijn een
uitstekende tool voor iedereen die zijn leerlingen, collega’s
etc. wil sensibiliseren.
In september 2016 heb ik acht “ambassadeurs” aangesteld,
zodat iedereen op zijn niveau en volledig in aanvulling op
elkaar de SDGs binnen de Belgische samenleving kan
doorgeven.

4. Hoe ziet u de toekomst voor de SDGs?

Dit ambitieuze programma heeft een beperkte levensduur
aangezien de VN en de 196 landen die de SDGs hebben
goedgekeurd, hebben beslist dat de SDGs in 2030 bereikt
zouden moeten zijn. Hoe meer u en ik en iedereen die al
betrokken zijn bij de uitvoering van de SDGs erover spreken,
hoe meer bekendheid ze zullen krijgen en hoe beter we ze
zullen kunnen opnemen in de politieke actieplannen op alle
niveaus – van federaal tot gemeentelijk –, in de actieplannen
van de verenigingen van bedrijven, in de diverse
opleidingsprogramma’s etc.
Ik ben dus optimistisch en het succes van de film “Demain”
geeft aanleiding tot optimisme en hoop over de transformatie
die zowat overal is ingezet.
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