
        INFOAVOND 

 

MAANDAG 13 november 2017 
        om 18.30 u 

 

in LDC De MEER – Harensesteenweg 72  te Vilvoorde  
 

HET KLEIN VERZET         
 
Wat betekent het om plots groei als maatstaf der dingen los te laten? 

Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt 

maar dat wij de economie zijn? Dat zijn de vragen waarmee journaliste 

Tine Hens op reis vertrekt door Europa. Ze maakt een tocht langs 

vergeten utopieën, langs boeren die elektriciteit verkopen, langs 

ingenieurs die boeren werden, langs kiwi’s van eigen kweek, langs 

mensen die hebben en kopen inwisselden voor ruilen, delen en geven. 
 

   ALLEN WELKOM 
 
(W)arm-kracht vzw … armen aan het woord is een vereniging waar 
kansarmen en niet-kansarmen “SAMEN” de strijd tegen armoede en 
uitsluiting in Vilvoorde en omstreken aangaan. 
 
v.u. coördinatie (W)arm-kracht  *  luk hollebecq - rollewagenstraat 152 - 1800 peutie 
       mobiel luk: 0498 51 47 54     *     contacttelefoon (W)arm-kracht: 0495 45 75 65 
       warmkracht@gmail.com         www.warmkracht.be         www.facebook.com/warmkrachtvzw  
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