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Kwb beweegt voor  
cleane kleren 

Gemeenschappelijke campagne 
 
 

Wat? 
 
Met de campagne ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’ 
willen kwb, FALOS-SPORT+ en GOVAKA zoveel 
mogelijk kilocalorieën (kcal) verzamelen tijdens 
sportieve activiteiten. Op deze manier kunnen we 
verschillende activiteiten laten meetellen om tot 1 
(hopelijk heel groot) getal te komen. Een 
alternatieve vorm van een petitie met 
handtekeningen dus. 
 
Zo wil kwb, samen met Wereldsolidariteit (WS) en de 
andere partners, Belgische bedrijven die sportkleren 
vervaardigen onder druk zetten tot er in België een 
aanbod is van cleane sportkleren. Vandaag is er 
amper cleane sportkleding te vinden. Geen enkele 
verdeler van sportkleren in België is aangesloten bij 
Fair Wear Foundation, een onafhankelijke controle-
instantie die de beste garantie biedt dat de kleren in 
goede omstandigheden zijn gemaakt. Tijd om daar 
verandering in te brengen. Dat beoogt kwb met de 
campagne ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’. 

 
 

Wanneer? 
 
De campagne ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’ loopt 
van 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018. Alle 
sportieve activiteiten die in deze periode doorgaan, 
kunnen in het teken van de campagne geplaatst 
worden. 
 
 

Cleane kleren? 
 

Onder cleane kleren of schone 
kleren verstaan we: kleding die 
geproduceerd is in goede 
arbeidsomstandigheden, 
zonder kinderarbeid, in veilige 

fabrieken waar een vrije vakbondswerking 
toegelaten is en voor een leefbaar loon. Gemaakt 
met respect voor de fundamentele arbeidsrechten 
dus. 
 
‘Clean’ is een typische sportterm, geassocieerd met 
het spel eerlijk spelen. Dat is ook wat we 
verwachten van de sportmerken. Met de campagne 
‘Kwb beweegt voor cleane kleren’ richten we ons in 
de eerste plaats naar enkele Belgische sportmerken: 

Jartazi, Bioracer, Patrick, Vermarc en in de tweede lijn 
naar de internationale merken als Adidas, Nike en 
Puma.  
 
 

Waarom? 
 
Kwb, FALOS-SPORT+ en GOVAKA willen samen met 
WS de Belgische sportkledingbedrijven op hun 
verantwoordelijkheid wijzen tegenover de arbeiders 
die hun collecties maken. 

 
Het minimumloon van de kledingarbeidsters in 
Indonesië, Cambodja en Bangladesh ligt ver onder 
het bestaansminimum. Een werkweek van 50 tot 60 
uur is niet ongebruikelijk en wanneer levertermijnen 
krap zijn gaat zelfs de enige wekelijkse rustdag eraan. 
De helft van het loon gaat naar de huur van niet veel 
meer dan een krot. Schokkend, voor een sector die 
alleen al in Europa 34 miljard euro waard is.  

 

 
 

Praktische aanpak 
 
Wat moet je als kwb-afdeling nu doen tijdens de 
campagne ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’? 
 
1. Kies een sportieve activiteit die je in het teken 

van de campagne wil plaatsen: dit kan gaan van 
een gezinsfietstocht, een wandeling, een Kubb-
tornooi, een voetbalwedstrijd… Kortom, een 
activiteit waarbij beweging centraal staat. 
Pas op: Sporten in de verschillende competities 
en criteriums worden via FALOS-SPORT+ al bij de 
campagne gevoegd. 

2. Vul 3 maand op voorhand de nodige gegevens in 
op http://programma.kwbeensgezind.be (zie 
verder bij ‘deelnemen aan de campagne’).  

3. De provinciale WS-verantwoordelijke zorgt dan 
dat het materiaal tijdig in de afdeling geraakt. 
Verdeel de labels en flyers onder de deelnemers 
van je sportieve activiteit (zie ‘materiaal’).  

4. Geef na de activiteit aan je provinciaal WS-
verantwoordelijke de exacte inspanningen door: 
hoeveel kilometer was de fietstocht of wandeling, 
hoeveel deelnemers, hoeveel wedstrijden 
werden gespeeld, hoelang werd er Kubb gespeeld 
door hoeveel mensen…  
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Alle informatie dus die nuttig is om het aantal 
kcal te becijferen. 
Tip: Ga je in de zomer met een groepje wekelijks 
fietsen? Stuur dan pas op het einde van de 
fietsreeks alle sportieve gegevens door.  

5. Indien er materiaal over is, bezorg je dit terug 
aan je WS-verantwoordelijke. 

 
 

Materiaal 
 
Als je tijdig je activiteit invult op de site 
http://programma.kwbeensgezind.be , krijg je een 
pakket met volgende materialen bezorgd: 
 
• Labels: ‘Ik beweeg voor cleane kleren’. 

Deze duurzame labels voor de deelnemers kunnen 
zowel aan de fiets of aan een sport- of rugzak 
gehangen worden. 

• Flyers ‘Kwb beweegt voor cleane kleren’. 
Hiermee komen de deelnemers inhoudelijk meer 
te weten over de campagne cleane kleren en 
vinden ze informatie over wat ze zelf kunnen doen 
als (sport)club, vereniging. 

• Stappenplan voor afdelingen (digitaal). 
 
 

Nieuwe mensen?  
 
‘Kwb beweegt voor cleane kleren’ is er voor alle 
sportievelingen uit je afdeling. Vergeet dus niet langs 
te gaan bij de lokale sportclub om ook hen te 
overtuigen van het belang van cleane (sport)kleren en 
hen een match of tornooi in het kader van cleane 
kleren te plaatsen.  
 
 

Deelnemen aan de campagne 
 
Wil je kcal verzamelen voor de campagne ‘Kwb 
beweegt voor cleane kleren’? Vul dan op 
http://programma.kwbeensgezind.be minstens  
3 maand op voorhand de volgende gegevens in: 

• Je provincie  
• Je afdeling  
• Wat je precies gaat doen 
• Wanneer dit doorgaat 
• Een contactpersoon 
• Geschatte aantal deelnemers 

 

Vergeet ook niet om je deelname aan de campagne in 
Korpus te plaatsen, samen met de rest van je 
afdelingsprogramma.  
 
 

Wereldsolidariteit (WS) 
 
Wereldsolidariteit verbindt 
sociale organisaties hier in België 
en sociale organisaties in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika met als 
doel sociale verandering teweeg 
te brengen, zodat mensen overal 
ter wereld een menswaardig 
leven kunnen leiden. 
Wereldsolidariteit komt daarbij op voor waardig werk 
en sociale bescherming. Wereldsolidariteit verbindt 
deze organisaties vanuit de overtuiging dat we samen 
méér kunnen bereiken: ‘Samen zijn we sterker’. 
 
 

De provinciale WS-verantwoordelijken 
 
• Vlaams-Brabant & Brussel: 

jacques.vanderborght@wsm.be  
0478/70 34 70 

• Antwerpen:   
zofia.mezeyova@wsm.be  
0473/53 56 62 

• West-Vlaanderen: 
mia.vandenberghe@wsm.be  
0473/62 34 39 

• Oost-Vlaanderen: 
bart.holvoet@wsm.be  
0475/48 66 03 

• Limburg: 
christine.liefsoens@wsm.be 
0476/86 15 40 


