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ZATERDAG 22/10

18-19u: Welkom  

23u-1u: Informeel moment

19h-20hu: Picknick
Neem je picknick mee en sluit aan! 
Het ideale moment om elkaar al 
smullend wat beter te leren kennen.

20u30-21u30: Speed Date
Ontmoetings- en leermoment om de 
andere deelnemers beter te leren 
kennen.

21u45 - 23u: Donut spel
We staan samen even stil bij en 
denken rustig na over de 
tegenwoordige staat van de 
wereld… We zoeken actiepistes die 
dingen in beweging kunnen zetten! 
Met behulp van het Donut-
economie concept denken we 
samen na over hoe de wereld er 
zou kunnen uitzien.
Met Susie - Oxfam Magasins du Monde

VRIJDAG 21/10

16u30 – 17u : Coffee Break 

18u-20u: Avondmaal + afwas

22u-1u: Informeel moment

17u-18u: Workshop COP
Tijdens deze workshop krijg je de kans 
om iets meer te leren over de COP 
en hoe deze werkt. Wie zijn de 
belanghebbenden, wat zijn de thema’s 
van dit jaar, de problemen... 
Alba zal alle technische aspecten van 
het evenement bespreken en ook de rol 
van Oxfam daarin uitleggen. Na met 
Oxfam als ambassadeurs naar COP26 te 
zijn vertrokken, vertellen Mutesi en Tom  
ook over hun ervaringen, van 
voorbereiding tot uitvoering, en alle 
emoties die ze hebben doorgemaakt 
tijdens de realisatie van dit project.
Met Alba - policy advisor Oxfam België
& Mutesi et Tom - ambassadeurs Oxfam

20u-22u: Documentaire 
+ uitwisselingsavond
We bekijken samen een korte video van 
een dienstreis en ontmoeten boeren die 
aan agro-ecologische landbouw doen. 
Daarna bespreken we in kleine groepen 
welke mogelijkheden er zijn om dit 
thema aan te pakken.
Met Patrick - Oxfam Magasins du Monde

8u-9u30: Ontbijt + afwas

13u-14u15: Lunch + afwas

9u30-13u: Klimaatfresco
De klimaatverandering is een complex 
probleem. Het gros van de bevolking weet 
er echter nog te weinig van. We hebben 
geen tijd te verliezen. Door deze uitdaging 
samen te begrijpen kunnen we actuele 
antwoorden geven. Met het Klimaatfresco 
kan iedereen constructieve acties 
ondernemen die een antwoord bieden op 
de uitdagingen van klimaatverandering.
Met Oxfam Magasins du Monde & Oxfam België

14u15-15u: energizer/icebreaker
We leren elkaar nog wat beter kennen en 
tappen wat energie af om goed opgeladen 
te beginnen aan de rest van deze supere 
namiddag!

15u – 16u30 : Tool gender & klimaat
Nieuwe tool: Passing the mic: vrouwen 
werken aan klimaatrechtvaardigheid.
Kruip in de huid van een journalist, en maak 
een baanbrekende reportage aan de hand 
van een getuigenis van een sterke vrouw 
uit het globale Zuiden die lijdt onder de 
gevolgen van de klimaatverandering. 
Snuister in verschillende mediabronnen, 
verbind de feiten en breng zo accuraat 
mogelijk haar verhaal. Wat ervaart ze?
 Wat drijft haar? En bovenal hoe overwint
 ze deze moeilijke situatie?
Ontdek al doende wat 
klimaatrechtvaardigheid betekent en
wat de link is tussen klimaat en gender.
Met Emma & Soraya - animators en educators 
Oxfam België

8U-9U30: Ontbijt + afwas 
+ valies maken

11u30-12u30: Lunch + afwas

12u30-13u: In groep vertrekken 
naar de klimaatmars

9u30-11u30: Workshop skills
 We bereiden ons samen voor op de 
klimaatmars: slogans, borden... 
alles om je stem op straat te laten horen! 
We krijgen de kans om Elizabeth Wathuti, 
Keniaanse klimaatactiviste, te 
verwelkomen. Ze zal ons vertellen over 
haar strijd voor de gemeenschappen 
die het meest getroffen zijn door de 
klimaatcrisis.
Met Elizabeth Wathuti - klimaatactiviste & 
oprichtster van het Green Generation Initiave

13u-17u: Klimaatmars 
Bereid je maar voor op vuurwerk: deze 
mars vind je terug onder het trefwoord 
‘feest’! Want niets belet ons om onze 
vastberadenheid te uiten met plezier en 
een goed humeur. We gaan de politieke 
wereld laten zien dat we er zijn, en met 
steeds meer vuur. We laten niet los! 
Want we moeten nu daadkrachtige actie 
ondernemen. Leave nobody behind! 

ZONDAG 23/10
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