
 
FAST  FASHION

EEN LAPPENDEKEN VOOR
HET SCHOUWBURGPLEIN

 

 
GEORGANISEERD  DOOR:

'Een lappendeken voor het Schouwburgplein' is een project van
Kortrijk Fair Trade Gemeente (Stad Kortrijk, Howest, de hogeschool
West-Vlaanderen, Oxfam Wereldwinkel Kortrijk en Maria's Corner) in
samenwerking met Rhizo OLV Vlaanderen Kortrijk, Secundaire
Freinetschool 'tvier Kortrijk, PTI Kortrijk, Athena Ter Bruyninge en Spes
Nostra Heule. Kortrijk Fair Trade Gemeente gaf in deze scholen
workshops rond het thema Fast Fashion, waarna de leerlingen uit
hun oude versleten kledij lappendekens maakten. Zo stellen we de
problematiek van Fast Fashion letterlijk tentoon op het
Schouwburgplein in Kortrijk. Na 8 oktober wordt het lappendeken
gedurende de rest van de Week van de Fair Trade opgehangen in
Howest, de hogeschool West-Vlaanderen. Daarna wordt het
lappendeken nog eens verwerkt door de leerlingen van het laatste jaar
Ontwerp & Prototyping van het PTI Kortrijk als opdracht voor hun
eindwerk.

 
IN  SAMENWERKUING MET :

 
MET  DE  STEUN VAN:

De grote fashionbedrijven merken modetrends snel op, en er komt gemiddeld elke
15 dagen een nieuwe collectie in de winkel. Ze kunnen de kleren goedkoop verkopen,
mede omdat ze hun productie grotendeels verhuizen naar lageloonlanden, waar
kledingarbeiders voor een hongerloon onze T-shirts aan elkaar naaien, vaak in
slechte arbeidsomstandigheden. Wanneer de collectie niet volledig wordt verkocht,
wordt ze gedumpt op afvalbergen ver uit het zicht van de kopers en
moederbedrijven. 

 
WIST  JE  DAT?

WEEK VAN  DE  FA IR  TRADE
5-15  OKTOBER  2022

= consumptiecultuur waarin consumenten
vaak en veel goedkope kledij kopen en die

slechts een korte tijd dragen

Atacamawoestijn in Chili, één van de
grootste kledingdumpen ter wereld. Het is

de plek waar Europese bedrijven hun
onverkochte kledij heen sturen.

voor de productie van 1 t-shirt
minimum 2000 L water nodig
is?

de mode-industrie
verantwoordelijke is voor 10%
van de koolstofemissie
wereldwijd?

als jij een T-shirt van €29 koopt,
er slechts €0,18 naar de
kledingarbeider gaat?

de Vlaming gemiddeld 8,2 kg
kledij weggooit per jaar?  


