
Palestijnse dadels in de kijker bij het VOKO

Deze bestelling zijn er Palestijnse Medjoul dadels te verkrijgen van Qitaf, dadels uit de 
Jordaan vallei in de buurt van Jericho. We steunen Palestijnse boeren tegen de illegale 
Israëlische nederzettingen bedrijven die hun landbouwgrond en toekomst stelen.
We bieden de dadels per kilo aan voor 13 euro!
www.qitafco.com 
Filmpje van afgelopen oogst: https://www.youtube.com/watch?v=KrUNQmhMKkw

Wat info:
De Jordaan vallei is erg vruchtbaar maar staat erg onder druk door de aanwezigheid van
Israëlische illegale nederzettingen actief in de landbouw. Een deel van die landbouw 
bestaat uit Mejdoul dadels, de helft van de wereld productie wordt in die illegale 
nederzettingen bedrijven geteeld. 
Wereldwijd (dus ook in België) worden deze Israëlische producten in onze supermarkten 
verkocht, en door deze te kopen steunen we met zijn allen de bezetting van Palestina. 
Let dus goed op en lees goed de verpakking voor je dadels koop… (hoe herken je 
Israëlische producten?: https://palestinasolidariteit.be/content/lijst-met-te-boycotten-
israëlische-producten-niet-exhaustief ). 
Daarom is het belangrijk om lokale Palestijnse coöperatieven te steunen. Hoe minder 
Israëlische economie hoe minder geld voor hun bewapening en bezetting. Hoe meer 
steun voor Palestijnse economie hoe meer kans op vooruitgang en sterker ze staan 
tegen de bezetter.
Wereldwijd loopt er een vreedzame beweging tegen de Israëlische bezetting, de BDS 
movement.
BDS staat voor boycot, desinvestering en sancties tegen Israël, de beweging roept op 
om zolang Israël het internationaal recht naast zich neerlegt het land te boycotten 
(economisch, academisch en cultureel). Het is een beweging rechtstreeks geïnspireerd 
op de anti Apartheids campagne tegen Zuid Afrika. Die campagne was de motor die 
uiteindelijk het Zuid Afrikaanse Apartheids regime fnuikte. 
Meer info www.bdsmovement.net 
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Aardappelen t.v.v. EZLN

Het Ensemble Zoologique de Libération de la Nature (E.Z.L.N.) is een Brusselse 
actiegroep die strijdt voor klimaat- en milieu rechtvaardigheid. Ze eisen dat multinationals
uit elke onderhandelingsruimte, die betrekking heeft op het klimaat, geband  worden. Er 
moet volgens hen ook een internationaal strafhof komen voor  misdaden tegen het 
milieu. Ze strijden eveneens voor het onmiddellijke en definitieve einde van anti-
democratische onderhandelingen over  vrijhandelsakkoorden zoals TISA, TTIP en CETA,
en de kwalijke gevolgen die ze met zich mee brengen.

Deze strijd tegen de pesticidelobby's wordt op een ludieke en directe manier gevoerd: zo
vallen ze bijvoorbeeld de kantoren binnen verkleed als dieren. Voor meer info: check 
http://ezln-zoologique.be/

De Groentelaar, een kleinschalig tuinbouwbedrijf uit Pajotteland, verkoopt nu bio-patatjes
ten voordele van het EZLN, nu ook verkrijgbaar via het VOKO :-) 
(https://sites.google.com/site/degroentelaar/)

Olijfolie, olijven, zeep en kuisproducten van Griekse   coöperatieven en 
solidariteitsinitiatieven   via Climaxi

Zie de brochure van Climaxi: http://anarchie.be/voko/grentrance_2017.pdf
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Marmelade van bittere appelsienen t.v.v. vluchtelingen in Griekenland

Je kan deze keer bitter sinaasappel marmelade met een boodschap mee bestellen van 
het project www.facebook.com/WeJamInEUmanity . 

Voor deze marmelade wordt met een vrije donatie van min. 5 euro gewerkt. In het 
bestelformulier betekent dat concreet, dat je een pot kan bestelen voor 5 euro, en dat er 
een extra vak wordt voorzien voor extra donatie.

– We have made jam in several refugee squats and social centres in Athens using bitter 
oranges as bitter as EU asylum deals. Harvest walks and food processing were a way to
appropriate more parts of the city, energise, create community and expertise by making 
marmalade. Contributors agreed to use the marmalade jars as a means to reach out to 
Europe, raise awareness about and mobilise against new EU asylum laws and deals. 
They ‘ve attached personal messages to EU citizens in a zine to give insight into their 
lives as refugees and motivate you to take action. 

The people who contributed to the making of the jam were mostly “stuck” in Greece. 
Some are without papers and cannot ask for asylum because of the EU Turkey deal, 
risking to get jailed. Others are waiting still for family reunification or to start a life in 
Greece, once papers are there. Some have made their way further North in the 
meantime, forced to take illegalised paths. One has gotten asylum in Greece, yet is not 
allowed to work elsewhere in the EU. Daily, new refugees arrive to Athens often backing 
on solidary housing and social assistance systems. 

If you want to get one of  25 huge ca. 700Ml glasses of jam, you can donate 5  or €

better more. The money will be transferred to the project’s FairCoin account.  In return,  
FairCoop Athens’ olive oil will be distributed to the squats and social centres that joined 
the project to give back to their solidarity.

As the project is non-comercial moneyless one, we want  to organise also last kilometers
of transport by word of mouth: The jam is now in Liechtenstein and needs to get to 
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Ghent! If you know anybody coming from Italy, Switzerland in the direction of Belgium, 
please bring us in contact 0043 66565 234331 + emailisclosed@riseup.net ! The 
deadline of arrival to Ghent is the Voko Afhaaldag :-)
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