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Lieve Blancquaert getuigt over de situatie in Bangladesh

“Hun werksituatie
is verbeterd, maar
hun leven niet”
In 2013 stortte het gebouw Rana Plaza in Bangladesh in. Zo’n 1.134 arbeiders
lieten er het leven. Aan de hand van pakkende foto’s getuigen fotograaf Lieve
Blancquaert en Jef Van Hecken van Wereldsolidariteit over hun ervaringen,
ontmoetingen en over de huidige situatie van de kledingarbeiders tijdens vijf
kwb-voorstellingen. Raak ging bij Lieve op bezoek om al eens te horen wat zij daar
er heeft ervaren.
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‘De kracht die wij hebben als consument is gigantisch,
maar we weten niet hoe we ze moeten gebruiken’
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