
1. Onderzoek je eigen kleerkast: Duik in je kleerkast, en breng in kaart wat er allemaal in zit. 
    Onderzoek of je het verhaal achter je garderobe kan achterhalen. Deel je bevindingen met anderen.

2. Koop minder en beter: Er is heel veel kledij op de wereld. Tweedehands kopen betekent minder vervuiling. 
    Consuminderen is bewust minder gaan consumeren.

3. Koop kleren met het fair-wear foundation label: Deze organisatie helpt bedrijven om stapsgewijs de 
    omstandigheden in hun productieketen te verbeteren.

4. Doe mee aan ‘wij willen schone kleren acties’: Deze campagne roept Belgische kledingbedrijven op  
    om meer SCHONE kleren in hun rekken te hangen.

5. Fashion revolution: Fashion Revolution is een online actie waarbij gewone mensen de grote kleding 
    merken vragen “wie heeft mijn kleren gemaakt?”.

6. Vraag meer transparantie: Laat de Belgische regering weten dat jij wél wil weten waar je kleding vandaan komt. 
     Teken de petitie! 

7. Vraag jouw favoriete merk waar jouw kleren gemaakt worden.
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EN WAT MET JOU? AAN WELKE ACTIE NEEM JIJ DEEL:
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TIPS: 

 

Bouw een kleding- 
bibliotheek. 

Organiseer een uitdaging op 
school: koop 6 maanden lang 

geen nieuwe kledij.

Organiseer een 
swapbeurs! Nodig ook 

vrienden, de buurt, 
ouders en leerkrachten 

uit. 

Laat alle leerlingen 
een online petitie onder-

tekenen met de vraag aan 
de overheid om meer 

transparantie.

Vraag aan je directie  
om eerlijke uniformen,  

sportkledij, werkkledij,... 
aan te kopen.

Doe als school mee aan 
fashion revolution  

— #whomademyclothes 

Organiseer een actie waarbij 
alle leerlingen aan grote merken 

vragen op welke manier zij zorgen 
voor eerlijke werkomstandigheden 

(via e-mail, sociale media,...)

Organiseer een  
repair-café om oude 

kleren een nieuw 
leve te geven.

Waar koop ik nu eerlijkere kleren? 

 • www.fairfashion.be

 • www.gentfairtrade.be

 • www.rankabrand.org

Waar vind ik meer info over acties voor eerlijke kleding?

 •  www.fairfashionchallenges.be 

 •  www.fairfashion.be 

 •  www.gentfairtrade.be  

 •  www.fashionrevolution.org 

 •  www.schonekleren.be 

 •  www.wijwillenschonekleren.be

 •  www.labourbehindthelabel.net

 •  www.bewustverbruiken.be/artikel/duurzamekledingwinkels-kaart-gebracht

KIES ENKELE ACTIES UIT OM TE DOEN OP SCHOOL! 
ZOEK DE ACTIES OP DIE JE NIET KENT.
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