Video Zuiddag FAMIFED 2015
Samenvatting
Zuiddag is een Nederlandstalige organisatie die wereldwijd sociaal engagement bij jongeren
stimuleert en ondersteunt. In 2015 werkten maar liefst 16.000 jongeren in verschillende Vlaamse en
Brusselse ondernemingen één dag 'for change': ze stonden hun loon af aan een opstartend project
van de Vredeseilanden, dat werkt met jonge cacaoboeren in Nicaragua. Enkele Nicaraguaanse
jongeren kwamen op voorhand al uitleg geven op de scholen. Ook FAMIFED was enthousiast om
weer mee te werken aan het project en vijf studenten beslisten om een dagje mee te draaien in de
overheidsdienst. Ze waren verspreid over verschillende diensten: Scanning, Secretariaat sociaal
toezicht, PB Antwerpen, Gewaarborgde en HR. Aan het einde van de dag kregen de deelnemers een
goodiebag van FAMIFED mee naar huis.
Tekstversie
Tijdens de hele video is er zachte achtergrondmuziek.
Logo Zuiddag:Work for Change wordt getoond.
Mensen die deelnemen aan Zuiddag poseren voor een foto.
Op een achtergrond van een fotoreeks in het kader van Zuiddag geeft men uitleg over Zuiddag.
Op de achterliggende diareeks zien we foto's van meisjes die poetsen bij een bedrijf, meisjes die
spelen met kinderen in een kinderdagverblijf, een zwart meisje dat poseert bij een tafel met desserts
die verkocht worden voor het goede doel, …
Terwijl de foto's in een reeks worden afgespeeld wordt er tekst en uitleg gegeven: Zuiddag is een
Nederlandstalige organisatie die ieder jaar de kans geeft aan jongeren om te werken in een Vlaamse
of Brusselse onderneming. Hun loon wordt integraal gestort aan een goed doel. Dit jaar ondersteunt
Zuiddag jongeren die werken in de cacaoplantages in Nicaragua.
FAMIFED ontvangt 4 studenten in het kader van het project Zuiddag. Ze poseren voor een groepsfoto
waarna het logo van Zuiddag kort verschijnt.
Er start een nieuwe diareeks met foto's van jongeren die werken op cacaoplantages, jongeren op de
luchthaven, …
Terwijl de foto's in een reeks worden afgespeeld wordt er tekst en uitleg gegeven: Zuiddag is een
organisatie voor en door jongeren. Zuiddag stimuleert jongeren wereldwijd om samen te strijden
voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij. Dit jaar koos de organisatie om steun te verlenen
aan de jongeren van La Campesina. We zien op een foto de jonge zwarte kinderen om wie het gaat.

Er is een nieuwwe diareeks met foto's van cacaobonen, mensen die op een cacaoplantage werken,
het logo van La Campesina en een foto van het gebouw van Matiguas.
Terwijl de foto's in een reeks worden afgespeeld wordt er tekst en uitleg gegeven: La Campesina is
een 375 leden-tellende cacaocoöperatie die haar hoofdzetel heeft in Matiguàs, Nicaragua.
Ook FAMIFED nam enthousiast deel aan dit project. We zien de groepsfoto van de jongeren die bij
FAMIFED aan de slag gaan. We vroegen studenten naar hun motivatie!
Mégane Cimoch, deelneemster Zuiddag, zegt met Frans accent: "Ik doe mijn Zuiddag omdat onze
school ook daarmee bezig is, maar ik doe het ook graag en met plezier omdat we de mensen in
Nicaragua helpen en steunen."
Neil Wauters, deelnemer Zuiddag, zegt: "Er zijn twee jongeren van Nicaragua bij ons op school
komen vertellen en die leven echt in een andere wereld: die verdienen veel minder dan wij, die
moeten vroeg trouwen en die moeten een gezin starten combineren met school. Ze verdienen ook
veel minder en daarom is het goed dat een organisatie een initiatief neemt om daarvoor een dag te
gaan werken, dus de Zuiddag."
Eli De Backere, deelneemster Zuiddag, zegt: "Ze willen graag de cacao uit Nicaragua bekender
maken, dat ze niet alleen maar bekend staan voor de bonen zelf, maar ook over afgewerkte
producten zoals dranken en de chocolade."
Een werknemer geeft een goodiebag aan de student.
Met dank aan alle deelnemers en ondersteunende departementen van FAMIFED!
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