
Griekenland blijft in het nieuws. De Europese Unie legde het land het ene draconische besparingsplan  
na het andere op. Er kwam een referendum waarin de Grieken de inleveringen verwierpen… 
maar een paar dagen later werd de Griekse regering gedwongen om een nieuw memorandum te tekenen. 

IMPORT MET EEN HARTIMPORT MET EEN HART

Climaxi (een beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid) doet er iets mee. In deze tweede 
actie voeren we olijven en olijfolie in. De bezette fabriek VIO.ME levert opnieuw een aantal zepen.  
10 % van de verkoopprijs van onze producten blijft naar solidariteitsstructuren gaan die opkomen 
voor de eigen bevolking én de vluchtelingen.  
Doe je mee? Laat Iets weten! Eind april komt onze Olijvenkaravaan aan in België.

DOE ER IETS MEE

Belangrijke inspanningen werden gedaan om de extreme armoede te verlichten. Anderzijds blijft  
de werkloosheid torenhoog en leeft één derde van de bevolking onder de armoedegrens.  
Het opzetten van voltijdse jobs blijft belangrijk om de Grieken op hun eigen benen te laten staan  
en hun verzet verder te zetten.

Net deze mensen en solidariteitsinitiatieven staan vooraan als het er op neer komt mensen te redden uit 
de zee. Ze hebben het zelf moeilijk om overeind te blijven maar tonen ook hun solidariteit met lotgenoten 
die de oorlog ontvluchten. Zo is het dikwijls: wie weinig heeft deelt, wie veel heeft houdt het voor zich.

ANDERHALF JAAR LATER?

VLUCHTEN KAN NIET MEER

SOLID OIL

Initiatiefnemer en contact: 
vzw Climaxi Groenlaan 39 • 9550 Herzele • 0496/718472 of filip@climaxi.be
Bij Climaxi kan je ook terecht voor tomatenproducten, pasta’s en andere artikelen van Italiaanse  
coöperatieven. We verkopen familiale biowijnen én producten van sociale werkplaatsen in eigen land. 
De Eco & Fair winkel verdeelt ook oxfam-producten, Z.O.-Vlaamse streekproducten, boeken, DVD’s en CD’s.

Lokale contacten:
Zij helpen je verder met je bestelling, afhaling en betaling in deze regio’s:
Antwerpen: Katrin Vanden Troost: 0484/832463 : katrin.vdt@gmail.com
Brussel + Sint-Niklaas: Filip De Bodt: 0496/718472 filip@climaxi.be
Gent: Famke Vekeman: 0485/365969: famke@motherearth.org
Leuven: Tine Seaux: 0479/700686: tine.seaux@gmail.com
Mechelen: Piet De Baere: 0496/711798: piet.de.baere@ovam.be
Oostende: Kries Hoornaert 0478/549637: kriesjex@hotmail.com
Z.O.-Vlaanderen: Sarah Hutse: 0494/988528: uilekot@skynet.be

BESTELBON
…. X 1 Kg paarse Kalamata Olijven Greenland (plastic bokaal) 8,00  =  ....................................................................
…. X 250 gr. paarse Kalamata Olijven Greenland vacuum 3,60 =  ................................................................ …. 
.... X 200 gr. groene olijven Modousa vacuum  2,75 =  ....................................................................
…. X 200 gr. half gedroogde zwarte olijven Modousa vacuum 3,25 =  ....................................................................

…. X 0,5 l extra virgin olijfolie Greenland glas 5,5 =  ....................................................................
…. X 1 l extra virgin olijfolie Greenland glas 8,30 =  ....................................................................
…. X 5 l extra virgin olijfolie bio blik Modousa 41 =  ....................................................................   
  
…. X  harde zeep Viome            3,00 =  ....................................................................
…. X  vloeibare handzeep 500 ml  Viome       3,00 =  ....................................................................
…. X  allesreiniger 1 l Groene Appel Viome 3,00 =  ....................................................................

 TOTAAL:  ...........................................................................

Graag je adres en mail voor eventuele volgende campagnes. 

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Straat en Nummer: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Gemeente: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefoon: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mailadres: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bestellen kan tot donderdag 14 april om 24 uur! Bestellen is nodig om ons te helpen de hoeveelheid  
aan te importeren producten in te schatten.
Producten moeten afgehaald worden bij Climaxi Groenlaan 39 9550 Herzele of  
in de lokale afhaalcentra. Probeer zelf wat klanten te werven en een groepsbestelling te doen. 
Een initiatief van vzw Climaxi en A Contre Courant i.s.m. vzw ’t Uilekot, Eco&Fair, Masereelfonds, 
VEGA, ATTAC…

Praktische informatie

Met financiële steun van de Europese Unie en de Vlaamse Overheid.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit document ligt volledig bij Climaxi.
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l 1 kg paarse olijven Kalamata Greenland (plastic bokaal) / 8,50 € per st. 

l 250 gr. paarse Kalamata Olijven Greenland / 3,50 € per st.  

l 200 gr. groene olijven Modousa vacuum / 3,10 € per st.   
 

l 200 gr. groene olijven Chili Modousa vacuum / 4,40 € per st.   

l 200 gr. half gedroogde zwarte olijven Modousa / 3,80 € per st.  

l 150 gr. gedroogde vijgen met noten en laurie / 3,65 € per st.   

l 1 l. extra virgin olijfolie Greenland glas / 9,20 € per st.   

l 5 l. extra virgin olijfolie Modousa blik / 49,20 € per st.    

l harde zeep Vio-me / 3 € per st.      

l allesreiniger 1 liter citroen Vio-me / 3 € per st.     

l geconcentreerd afwasmiddel citroen Vio-me / 3 € per st.   
 

Bestellen via de website tot 24 mei, levering half juni. 

Bestellingen plaatsen via: http://www.gr-entrance.be

INFO: contact@gr-entrance.be

Lokale contacten
zijn er in Antwerpen, Brussel, Diest, Gent, Geraardsbergen, Herzele, Leuven, Mechelen, 
Oostende en Ronse. Daar kan je je bestelling afhalen. Bestellingen gebeuren via de website. 
Mocht dat moeilijk zijn, kan je ons gerust mailen. Sommige contacten halen deze formulie-
ren op en voeren ze zelf in. In dat geval spreek je best af met de mens die jou deze folder 
bezorgd heeft.

Griekenland blijft in het nieuws. De Europese Unie en de regering leggen 
de bewoners het ene draconische besparingsplan na het andere op. De 
Grieken hebben het nog moeilijker dan tevoren. Er zijn 1,6 miljoen werklo-
zen (23,5 %) en 3,8 miljoen mensen (op een bevolking van 10,7 miljoen) die 
onder de armoedegrens leven (35,7 %). Daar komt de vluchtelingencrisis 
bij, die tienduizenden mensen in Griekenland deed stranden na het slui-
ten van de Europese grenzen. In deze omstandigheden groeit een andere 
economie die de noden van de mensen als doel heeft. Velen organiseren 
zich in coöperatieven, die uitgaan van democratische productie en sociale 
organisatie van het werk.

Net deze mensen, deze coöperatieven en solidariteitsinitiatieven staan 
vooraan als het er op neer komt mensen te redden uit de zee. Ze hebben 
het zelf moeilijk om overeind te blijven maar tonen ook hun solidariteit met 
lotgenoten die de oorlog ontvluchten. Zo is het dikwijls: wie weinig heeft 
deelt, wie veel heeft houdt het voor zich.

Climaxi (een beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid), ACC 
(A Contre Courant, Wallonië) en ook Possible (Nederland) doen er iets mee. 
Voor de derde keer voeren we zepen, olijven en olijfolie in. 
Doe je mee? Laat iets weten! 
Half juni komt onze Griekse karavaan in België aan.

IMPORT MET EEN HART

VLUCHTEN KAN NIET MEER

DOE ER IETS MEE



Solidarity For All: Dit is een communicatie- en steunpunt voor zelforganisaties  
en solidariteitsstructuren in Griekenland. Zij promoten ook de ontwikkeling  
van coöperatieven: http://www.solidarity4all.gr

Greenland: Deze producentengroep maakt deel uit van een grotere coöperatieve in 
Sterna, Messinia. De leden woonden in Athene maar besloten op een bepaald moment 
om terug te keren naar het dorp. Ze werken alleen samen met kleine winkels en andere 
coöperatieven. Ze werken met de Koroneiki-variant, de koningin der olijven! Door ook 
zelf in te staan voor verwerking en distributie verkrijgen ze een eerlijke prijs voor hun olie. 
http://greenlandproducts.gr

Modousa: Deze coöperatieve werd opgericht door negen olijfboeren in de Gera baai  
op het eiland Lesbos. Na anderhalf jaar zijn een dertigtal mensen actief in de coöperatie. 
Samen met specialisten maken de boeren bio-olijfolie.  
Ze houden zich ook bezig met technische workshops voor beginnende boeren  
en organiseren een festival in de baai van Gera. http://www.modousa.gr

Beiden werken ze in de sociale economie en controleren ze hun eigen productie  
en distributie.

VIOME: bezette fabriek in Thessaloniki: Deze fabriek van bouwmaterialen werd door  
de eigenaars achtergelaten in mei 2011. De werknemers zagen sindsdien geen loon meer 
en beslisten zich om te vormen tot een fabriek van natuurlijke schoonmaak middelen.  
Ze beheren de fabriek nu zelf. http://www.viome.org

De extra-virgine olijfolie wordt onder strikte controle geproduceerd en geperst bij temperaturen  
van minder dan 27 graden (koude persing). Er zijn geen chemische toevoegingen en het product is niet 
bewerkt zodat de delicate natuurlijke smaak behouden blijft. Deze olie bevat veel oleacein en oleocanthal. 
biologische stoffen die anti-oxidante , anti-inflammatoire, neuroprotectieve en cardioprotectieve  
eigenschappen hebben.
 

ONZE PARTNERS

HUN PRODUCTEN

Dock-Station: is een kenniscentrum voor coöperatieven in dit land. Zij zochten 
voor ons de andere partners en organiseren mee het transport. Ze nemen initiatie-
ven, en organiseren vormingen om sociale coöperatieven te ondersteunen.

Greenland: Deze producentengroep maakt deel uit van een grotere coöperatieve 
in Sterna, Messinia. De leden woonden in Athene maar besloten op een bepaald 
moment om terug te keren naar het dorp. Ze werken alleen samen met kleine 
winkels en andere coöperatieven. Door ook zelf in te staan voor verwerking en 
distributie verkrijgen ze een eerlijke prijs voor hun olie. http://greenlandproducts.gr

Modousa: Deze coöperatieve werd opgericht door negen olijfboeren in de Gera 
baai op het eiland Lesbos. Na drie jaar zijn vijftigtal mensen actief in de coöperatie. 
Samen met specialisten maken de boeren bio-olijfolie. Ze houden zich ook bezig 
met technische workshops voor beginnende boeren en proberen een verwaarloos-
de staatsplantage over te nemen. http://www.modousa.gr
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ONZE PARTNERS

HUN PRODUCTEN

De producten van onze partners zijn niet altijd gelabeld, maar wel van natuurlijke teelt. 
Meestal is er gewoon geen geld om kunstmeststoffen, bestrijdingsmiddelen en zo meer te 
betalen. Als daar geen geld voor is, dan is er ook geen om je afdrachten aan ingewikkelde 
labels te betalen. Ze zijn gegarandeerd zonder bewaarmiddelen en andere toevoegsels.

De extra-virgin olijfolie wordt onder strikte con-
trole geproduceerd en geperst bij temperaturen 
van minder dan 27 graden (koude persing). Er zijn 
geen chemische toevoegingen en het product is 
niet bewerkt zodat de delicate natuurlijke smaak 
behouden blijft. Deze olie bevat veel oleacein en 
oleocanthal. biologische stoffen die anti-oxidante, 
anti-inflammatoire, neuroprotectieve en cardio-
protectieve eigenschappen hebben. De olie is een 
jaar houdbaar als ze gesloten blijft. 
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