Trouwen of samenwonen?
Je keuze heeft gevolgen.
KVLV informeert (jonge) vrouwen.

Keuze uit maar liefst

geven en aan wie, 40 dagen lang,

thema’s, waarvan 61

tijdens de vastenperiode.

KVLV is partner in de

Welzijnszorgcampagne
‘Toekomst zonder armoede’.

Dit was 2015!

157

Elke dag nadenken over wat je zal

nieuwe, om voor en met
vrouwen toffe workshops,
interessante avonden,
deugddoende belevingen,…
op stapel te zetten.

30 dagen
voedselwinst

5 KVLV-vrouwen trekken naar

Brazilië

en maken kennis met Braziliaanse
plattelandsvrouwen die actief zijn in de
vrouwelijke tak van Unicafes, de koepel

leden organiseren 11.500 bestuursleden zo’n 63.000 KVLV-activiteiten
verspreid over 930 groepen en 99 gewesten. 310 Agrabestuursleden bieden 400

Jongeren in KVLV

100 sportieve KVLV-vrouwen lopen op 17 mei mee

Vrijwilligers laten zich inspireren, halen

in de Stadsloop te Gent.

samenkomsten beroepsvorming aan voor 9.000 Agravrouwen in 19 Agraregio’s en 8 sectoren.

motivatie en goesting uit succesverhalen

‘Start to run’ met KVLV en deel je ervaringen en

van andere groepen, lezen gretig de

tips in de Facebookgroep ‘Loop mee met KVLV’.

Voor 95.000

Meer dan 11.500 enthousiaste

vrijwilligers zetten zich, samen in groep, belangeloos in

voor KVLV en voor elkaar. Met veel energie werken ze plaatselijk aan het ‘samen delen’verhaal, laten ze alles vlekkeloos verlopen in hun KVLV-groep en zorgen ze voor een warme
samenleving in hun dorp.

Vrouwen met vaart wint de

persprijs voor duurzame
ontwikkeling met het artikel
‘Voedsel is om op te eten!
Waarom gooien we het dan weg?’

voorbeelden in e-Vaart en het Infoblad,
delen vlot good practices op Facebook,…
en steeds meer jonge vrouwen vinden de
weg naar KVLV en nemen enthousiast deel
aan workshops, soirées, cursussen,…

Agravrouwen werken aan
hun

veerkracht.

Samen met o.a. Boeren op
een Kruispunt organiseert
KVLV-Agra initiatieven als

KVLV gaat voor minder autokilometers en meer

22 oktober - 2 november

‘Fit in je hoofd, goed in je

duurzame mobiliteit. We scharen ons achter een

vel’, ‘Verhoog je veerkracht’

petitie tegen de overheidssteun voor salariswagens, meer dan 100 groepen organiseren de infosessie ‘Smogalarm: fijn stof tot nadenken’ en heel
wat KVLV-groepen testen een elektrische fiets uit.

110 ShareFairs

van familiale landbouwcoöperaties.

Recht van bij de boer(in)

en ‘Stoppen met piekeren’

Volgens het rapport

om Agravrouwen een duwtje

klopt 84% van de land- en tuinbouwbedrijven die korte

in de rug te geven en

ketenverkoop overwegen aan bij het Steunpunt

begeleiding en

Hoeveproducten voor informatie en ondersteuning.

ondersteuning te bieden.

KVLV-vrouwen schrijven meer dan 1.000 brieven
voor Liu Ping (China) en Norma Cruz (Guatemala)
tijdens de actie

Schrijf ZE vrij! in

samenwerking met Amnesty International.

Op meer dan 900 plaatsen in Vlaanderen doet

Klimaattop: KVLV neemt deel aan de
klimaatactie van Climate Express in Oostende. KVLV

Op 20 september schittert KVLV in Kortrijk op de

Voedseloverschottenmarkt.

Wontergem hangt de was buiten en vraagt hun

KVLV vrouwen jaarlijks meer dan 30.000 uren
bewegen.
2919 culinaire workshops

omgeving om dat ook te doen. Marie-Louise uit
Essen trekt de aandacht met haar gepimpte fiets.

Stuk voor stuk gezellige

31 Agravrouwen brengen een

evenementen met een open karakter

uitwisselingsbezoek bij hun Bretoense
collega’s van de ‘Chambre d’agriculture de Finistère’

KVLV informeert 25 kandidaat
deeltuiniers over de voordelen en het
plezier van deeltuinieren. In een
uitgebreide brochure en op de
webpagina ‘Starten met een deeltuin’
geeft KVLV tips en advies om vlot te
starten met een deeltuin.

Plaatselijke groepen organiseren hartverwarmende activiteiten
voor

4511 creaworkshops

vluchtelingen in nood, meestal i.s.m. met een

opvangcentrum in hun buurt.
januari

KVLV-vrouwen zijn ‘antennes’ in hun gemeenschap. Ze
zien, horen en voelen wat vrouwen nodig hebben en wat

SOS Voedselprijzen: Ons Kookboek zonder recepten
KVLV-Soirée in Herentals lokt
150 jonge vrouwen (waarvan 30%
nog geen KVLV-lid) en is voor lokale
groepen een inspirerend voorbeeld
om zelf ook iets te ondernemen.

Moet KVLV binnenkort alle recepten met producten van eigen bodem
schrappen uit Ons Kookboek? Op 28 augustus overhandigt KVLV een
‘leeg’ Ons Kookboek aan Vlaams minister van Landbouw Joke
Schauvliege en vraagt de minister om werk te maken van eerlijke
prijzen voor de vele fantastische Belgische voedingsproducten. In
september stappen Agravrouwen mee in de internationale
boerenbetoging te Brussel. ‘En de boer, hij ploegde voort. Maar hoe

kvlv.be
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lang nog?’ klonk het.

hen interesseert. Ze signaleren en/of introduceren nieuwe
trends en uitdagingen op het platteland. Dankzij deze
‘KVLV-antennes’ ontstaat Ons: een groot en sterk netwerk van verschillende organisaties die ieder op hun
domein antwoorden geven op belangrijke behoeften van
vrouwen. Op de zender ‘PlattelandsTV’ stelt Ons elke
maand een van haar organisaties voor in ‘OnsTV’.
KVLV maakt deel uit van

