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"We leven niet op een eiland. Onze stad is verbonden met 
alle uithoeken van de wereld. Kinderen en jongeren 
geven de stad van morgen vorm maar ook vandaag al zijn 
ze het kloppend hart van Gent. Dit aanbod helpt hen 
kritische burgers te worden en ook om mee te werken 
aan rechtvaardigheid overal."

Hafsa El-Bazioui 
schepen van Personeel, Jeugd, 

Facilitair Management en Internationale Solidariteit

Gent is een open en solidaire stad. Een stad die verbonden is met 
de hele wereld, zowel dichtbij als veraf. 

Kinderen en jongeren bouwen mee aan de toekomst van de stad. 
Met dit educatief aanbod informeren we hen op een speelse 
manier over internationale solidariteit en de impact van wat we 
hier doen op mens en natuur wereldwijd. 

In deze brochure vind je een overzicht van het rijke aanbod voor 
het  schooljaar 2022 – 2023. Je vindt er nascholingen voor 
leerkrachten, educatieve materialen en activiteiten voor leerlingen 
van het kleuter- tot en met het middelbaar onderwijs.

Onderzoek de sporen van de kolonisatie, doe mee met de 
kinderrechtenwandeling, laat je verrassen door kortfilms en 
muziek theater, kruip in de huid van een vluchteling of ontdek het 
verhaal achter je onderbroek. 

INLEIDING



OVERZICHT EDUCATIEF AANBOD  
PER GRAAD

Hoger onderwijs

Van Katoen 
Ontdenk Afrika
Mensenrechtenwandeling

Leerkrachten

Hé, dat is mijn geld! (leerkrachten 2e en 3e graad SO)
Als het ginder is, is het hier (leerkrachten 3e graad SO)
Dekoloniseren kan je leren (leerkrachten 3e graad LO en 1e graad SO)

3e graad LO

Sporen van kolonisatie
Kinderrechtenwandeling
This is not a game
FilemKING
Vredesdetective

3e graad SO

This is not a game
Van Katoen
Yelemani Trio
Lesbundel ‘Hoe Fair is Smart?’
Ontdenk Afrika
Mensenrechtenwandeling

2e graad LO
Kundabuffi’s schatkamer
Azizi en de kleine blauwe vogel

1e graad LO

Kundabuffi’s schatkamer
Azizi en de kleine blauwe vogel

1e graad SO

Sporen van kolonisatie
Kinderrechtenwandeling
This is not a game

2e graad SO
This is not a game
Van Katoen
Yelemani Trio

OVERZICHT  
EDUCATIEF AANBOD
NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN
Hé, dat is mijn geld!   p. 6 

Als het ginder is, is het hier  p. 7
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ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING
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Azizi en de kleine blauwe vogel  p. 11

Sporen van kolonisatie   p. 12

Kinderrechtenwandeling  p. 14

Yelemani    p. 16

FILMVOORSTELLINGEN
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EDUCATIEVE MATERIALEN
Hoe Fair is Smart?   p. 21

Vredesdetective    p. 22

This is not a game   p. 23

IN DE KIJKER
Dekoloniseren    p. 24

 Ontdenk Afrika

 Sporen van kolonisatie

75 jaar Mensenrechten in 2023  p. 26

 Mensenrechtenwandeling

 Kinderrechtenwandeling

TEAM INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Venster op de wereld:  
Internationale solidariteit begint hier! p. 27

Info en inschrijven   p. 27

Wij verhuizen!    p. 27

Kleuter Kundabuffi’s schatkamer
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VOOR GENTSE SCHOLEN

DOELGROEP Leerkrachten 2de en 
3e graad secundair onderwijs

WAAR Online nascholing

WANNEER Woensdag 15 februari 
2023, van 13u30 tot 16u30

PRIJS Gratis (de kosten voor 
deelname worden door Stad 
Gent gedragen)

Aan de hand van een concreet uitgewerkte workshop 
komen de thema's financiële educatie, duurzame  
ontwikkeling en actief burgerschap aan bod. Na deze 
interactieve nascholing ben je klaar om met je klas 
aan de slag te gaan!

De nascholing omvat twee delen:

 f 1. Ervaringsgericht leren: We duiken samen in 
de workshop. Waarin schuilt onze eigen veront-
waardiging over dagelijkse en wereldthema’s? 
Wat is de link met investeringen gemaakt door 
onze banken? En wat kunnen we concreet doen 
om daar iets aan te veranderen?

 f 2. Begeleiden van de workshop: We reflecteren, 
generaliseren en passen toe. Hiervoor vertrekken 
we van leerdoelstellingen, workshopervaringen met 
leerlingen, opbouw, gebruikte methodieken en de 
eigen houding. Er is voldoende tijd voor vragen.

Deze nascholing is ontwikkeld door Ines Dewulf en Mees Engelen 
in opdracht van FairFin.

HÉ,  
DAT IS 

MIJN GELD!

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

TIPS

 fONTDEK OOK DE GRATIS WORK SHOPS 
VAN RNC GERECHTIG HEID & DEMOCRATIE  
(HTTPS://RCN-ONG.BE/NL/WAT-WE-
DOEN/EDUCATIEF-AANBOD/)

 fEEN VORMING VOOR JOUW SCHOOL-
TEAM KAN AANGEVRAAGD WORDEN  
VIA PEDAGOGIE@RCN-ONG.BE 

VOOR GENTSE SCHOLEN

DOELGROEP Leerkrachten 
3e graad secundair 
onderwijs

WAAR Hostel De Draecke, 
Sint-Widostraat 11,  
9000 Gent

WANNEER Donderdag 13 
oktober 2022, van 16u30 
tot 19u30. Er wordt voor 
alle deelnemers een 
broodjesmaaltijd voorzien.

PRIJS Gratis (deze na-
scholing wordt aan ge boden 
door RCN Gerechtigheid 
& Democratie. De overige 
kosten worden gedragen 
door Stad Gent.)

AANTAL DEELNEMERS 
Minimum 5 en maximum 
20 leerkrachten

ALS HET 
GINDER IS, 
IS HET HIER

Vooroordelen, discriminatie, geweld… het zijn actuele maar 
niet altijd simpele onderwerpen om in de klas te behandelen. 
Tijdens deze nascholing krijgt u concrete informatie en 
handige tips aangereikt om hiermee in de klas aan de slag 
te gaan.

Persoonlijke verhalen van mensen die deze gruweldaden 
hebben meegemaakt, zetten aan tot denken: Hoe zou je zelf 
handelen? Hoe kun je je tegen deze mechanismen verzetten? 
Wat kun je doen voor een meer rechtvaardige wereld?

Doelstelling: leerlingen leren om zich vragen te stellen bij 
polarisatie, uitsluiting en andere mechanismen die kunnen 
leiden tot (massa)geweld.

RCN G&D draagt bij aan het toegankelijker maken van de rechtspraak 
en wil conflicten voorkomen door sensibilisering over de wet en de 
herdenking van conflicten uit de recente geschiedenis (o.a. Cambodja, 
Rwanda en Burundi). De gratis interactieve workshops dagen leerlingen 
uit linken te zoeken tussen de geschiedenis en de leefwereld van jongeren.

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN
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Onze samenleving bevat heel wat 
sporen van kolonisatie. Stereotiepe 
beelden en racisme sluipen via de 
leefwereld van de leerlingen in jouw 
klas binnen. Ontdek ons koloniaal 
verleden (met specifieke verdieping 
over Gent) en hoe dit vandaag nog 
doorwerkt in ongelijkheid, machts-
verhoudingen en racisme.  Studio 
Globo stoomt je klaar om aan de 
slag te gaan met het lessenpakket 
en zet je aan het denken rond 
racisme en dekolonisatie.

 f Beeldvorming;
 f Het koloniaal verleden en 
het verband met machts-
verhoudingen, privileges, voor-
oordelen en racisme nu;

 f Het lesmateriaal ‘Sporen van 
kolonisatie’ en hoe ermee aan 
de slag te gaan in de klas.

DEKOLONISEREN 
KAN JE LEREN

VOOR GENTSE SCHOLEN

OPMERKING
DEZE DIGITALE NASCHOLING  
IS HET STARTMOMENT VOOR  
HET TRAJECT ‘SPOREN VAN 

KOLONISATIE’  
(VOLLEDIG OVERZICHT VAN 

DIT TRAJECT VIND JE HIERNAAST  
EN OP P. 12 EN 25 VAN 

DEZE BROCHURE)

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

DOELGROEP Leerkrachten 3e graad 
lager onderwijs en 1e graad secundair 
onderwijs

WAT Digitale nascholing

PRIJS Gratis (de kosten voor deelname 
worden door Stad Gent gedragen)

WANNEER  
1.  Digitaal inleidend groeps moment: 

woensdag 9 november 2022 om 14u 
(± 30 min).

2.  Individueel aan de slag met het 
leerpad: van 9 november 14u30 tot 
15 november 13u.

3.  Digitaal terugkoppel- en 
uitwisselings moment in groep: 
15 november 2022 om 13u30 
(± 60 min).

PRAKTISCH Inschrijven verloopt via 
de website van Studio Globo  
www.studioglobo.be > selecteer 
dan "aanbod Stad Gent".  
Alle leerkrachten kunnen inloggen 
met de ID die alle Vlaamse scholen  
ontvingen van Studio Globo.

Bij online inschrijving voor de workshop 
wordt meteen ook je deelname aan de 
digitale nascholing gelinkt (dit omdat 
deelname aan de workshop enkel 
mogelijk is mits het volgen van de 
digitale nascholing).

Indien je als leerkracht graag wenst in 
te schrijven voor de vorming doch niet 
kan deel nemen aan de workshop met 
je klas, gelieve contact op te nemen 
met boekingen@studioglobo.be

Bij vragen of onduidelijkheden: 
neem contact op met  
boekingen@studioglobo.be



OPGELET
BIJ DEELNAME AAN 

DEZE VOORLEESSESSIE 
MET WORKSHOP ONTVANG JE 

BIJ DE BEVESTIGINGSMAIL 
EEN OVERZICHT VAN BEPERKT 

KNUTSELMATERIAAL DAT JE 
ALS LEERKRACHT DIENT MEE 

TE BRENGEN. GELIEVE HIERVAN 
NOTA TE NEMEN.
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VOOR GENTSE SCHOLEN

TIPS 
 f K3 EN HET 1STE LEER-
JAAR KUNNEN  
SAMEN KOMEN.

 f (GROOT)OUDERS  
ZIJN VAN HARTE 
WELKOM.

Kundabuffi is de enige van het dorp die de wereld al 
heeft gezien. Van zijn verre reizen bracht hij schatten 
mee. Zijn schatkamer ligt er rommelig en stoffig bij. 
Soms, heel soms, komt er iemand van een verre 
wereld. En zo iemand kan Kundabuffi wakker krijgen. 
Kundabuffi’s schatkamer vormt een muzikaal wereld-
verhaal aan de hand van instrumenten en gebruiks-
voorwerpen. De centrale thema’s zijn: de rijkdom van 
culturele en muzikale verschillen, de eenheid in ver-
scheidenheid en het belang van een duurzame ont-
wikkeling van de aarde.

DOELGROEP 
Kleuteronderwijs, 
1e en 2e graad lager 
onderwijs (ook BuBaO)

WAAR Zaal Zilverhof, 
Zilverhof 34  
te 9000 Gent  

DUUR 70 minuten

PRIJS Gratis (de kosten 
voor deelname worden 
door Stad Gent 
gedragen)

AANTAL DEELNEMERS 
Maximum 
69 deelnemers

WANNEER  
Van maandag 24 april 
t.e.m. donderdag 25 mei 
2023. Geen voorstellin-
gen op de vrijdagen in 
deze periode, noch op 
de feest- en brugdagen: 
1 mei, 18 mei en 19 mei. 
3 voorstellingen per dag 
op ma, di en do, telkens 
om 9u, 10u30 en 13u30. 
Op woe voorstellingen 
om 9u en 10u30. 

KUNDABUFFI’S 
SCHATKAMER

MUZIKAAL WERELD
VERHAAL VOOR 

JONGE KINDEREN

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDINGACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

VOOR GENTSE SCHOLEN

AZIZI EN 
DE KLEINE 

BLAUWE VOGEL
LAÏLA KOUBAA VERTELT

In het land van de Halve maan woont de kleine Azizi. Iedereen 
lijkt er een paradijselijk leven te leiden. Maar de mensen gaan 
gebukt onder een zware last. Ditta en Toer, die over het land 
regeren, zorgen namelijk vooral heel goed voor zichzelf. Ze 
wonen in een weelderig paleis aan zee en sluiten alle blauwe 
vogels in hun rijk op in een grote kooi. Tot op een dag een 
blauw vogeltje ontsnapt en neerstrijkt op de vensterbank 
van Azizi … .

‘Azizi en de kleine blauwe vogel’ is een hedendaags 
Arabisch sprookje over vriendschap en vrijheid. 
Auteur Laila Koubaa vertelt en gaat in gesprek. 
Aansluitend knutselen deelnemers een jasmijn-
slinger en leren ze hun naam in het Arabisch 
schrijven.

DOELGROEP 2e, 3e en 
4e leerjaar.

WAAR Bibliotheek  
Sint-Amandsberg, 
Halve Maanstraat 82 te 
9040 Sint-Amandsberg

DUUR 80 minuten

PRIJS Gratis (de kosten  
voor deelname worden 
door Stad Gent gedragen)

AANTAL DEELNEMERS 
Maximaal 25 (per klas)

WANNEER  
vrijdag 14 oktober en 
vrijdag 28 oktober 2022, 
telkens om 9u, 10u40 en 14u
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SPOREN  
VAN 

KOLONISATIE
VOOR GENTSE SCHOLEN

STAP 1 Digitale nascholing – dit bestaat 
uit 3 onderdelen.

1.  Digitaal inleidend groepsmoment: 
woensdag 9 november 2022 om 14u (± 30 min).

2.  Individueel aan de slag met het leerpad: 
van 9 november 14u30 tot 15 november 13u.

3.  Digitaal terugkoppel- en uitwisselings moment in 
groep: 15 november 2022 om 13u30 (± 60 min).

STAP 2 Aan de slag in de klas – Je dompelt de leerlin-
gen gedurende 3 lesuren onder in het koloniaal 
verleden via een interactief leerpad. Je werkt met hen 
naar het begeleid inleefspel toe. Deze lesuren bestaan 
uit kant-en-klaar lesmateriaal.

STAP 3 Een begeleid inleefspel in de klas 
(Studio Globo) – Tijdens dit inleefspel “Gebrek 
aan vrijheid” ervaren de leerlingen het verschil 
in vrijheid tussen Europeanen, Congolezen en 
évolués in Elisabethstad van 1954. Ze leggen 
in de nabespreking de link naar (on)vrijheid 
vandaag.

De inleefspellen gaan door tussen 22 november 
2022 en 14 februari 2023.

DOELGROEP 3e graad lager onderwijs en 
1e graad secundair onderwijs

DUUR Het traject ‘Sporen 
van kolonisatie’ bestaat uit 
3 onderdelen:

1. Digitale nascholing

2. Aan de slag in de klas! Gedurende drie 
lesuren verdiep je je aan de hand van 
kant-en-klaar les materiaal met de leer-
lingen in het thema.

3. Studio Globo begeleidt het leerrijke en 
inter actieve inleef spel “Gebrek aan 
vrijheid” in je klas.

Duur: 150 minuten. 

PRIJS Gratis (de kosten voor deelname 
aan het inleefspel worden door Stad 
Gent gedragen)

AANTAL DEELNEMERS  
Per klas

PRAKTISCH 

• Inschrijven verloopt via de website van 
Studio Globo www.studioglobo.be.

• Om het inleefspel in te boeken 
kunnen alle leerkrachten inloggen 
met de ID die alle Vlaamse scholen 
ontvingen van Studio Globo.

• Bij online inschrijving voor de 
workshop wordt meteen ook je 
deelname aan de digitale nascholing 
gelinkt (dit omdat deelname aan de 
work shop enkel mogelijk is mits het 
volgen van de digitale nascholing).

• Indien je als leerkracht graag wenst in 
te schrijven voor de vorming doch niet 
kan deel nemen aan de workshop met 
je klas, gelieve contact op te nemen 
met boekingen@studioglobo.be

• Vragen of onduidelijk heden? 
boekingen@studioglobo.be
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KINDER
RECHTEN

WANDELING

Is een naam hebben echt zo 
belangrijk? Hoe kan je als jongere 
je stem laten horen? Is helpen bij 
de afwas kinderarbeid? 

Deze en vele andere vragen 
wakkeren het gesprek over kinder- 
en jongerenrechten aan tijdens de 
vernieuwde edu catieve wandeling. 
Aan de hand van prikkelende 
vragen en activerende opdrachten 
worden je leerlingen zich bewust 
van hun rechten én die van leef-
tijdsgenoten wereldwijd. 

De wandeling loodst je langs 
bekende en verrassende plekken 
in Gent en maakt de kinderrechten 
concreet en bespreekbaar voor de 
kinderen en jongeren uit jouw klas. 
Participatie van en interactie met 
de leerlingen staan centraal.  
Je ontvangt bij inschrijving een 
kant-en-klaar lespakket en bij-
horende educatieve materialen 
zodat je vlot aan de slag kan gaan 
met de leerlingen ter voorbereiding 
en na-verwerking van jullie 
deel name aan de Kinder rechten-
wandeling. Wandel met ons mee 
en zet kinderrechten op de kaart!

DOELGROEP 3e graad lager onderwijs 
(ook BuBaO) – 5e en 6e leerjaar

1e graad middelbaar onderwijs (ASO, 
TSO, BSO) – 1e en 2e middelbaar

1e jaar van 2e graad middelbaar 
onderwijs BSO – 3e middelbaar

Leerlingen BuSO met hetzelfde niveau 
als de hierboven omschreven 
doelgroepen

WAAR Vertrek aan het Kinder rechten-
plein (gelegen aan de Lievekaai in 
Gent). Wandeling door de historische 
kuip van Gent met het Huis van Alijn 
als eindpunt.

DUUR 120 minuten (gelieve deze tijd 
zeker te voorzien bij deelname aan 
de Kinder rechten wandeling)

PRIJS Gratis (de kosten voor deelname 
worden door Stad Gent gedragen)

WANNEER Op aanvraag

!  PRAKTISCH 

• NIEUW! Inschrijven verloopt recht streeks via Gandante vzw.

• Voor schooljaar 2022 – 2023 is inschrijven mogelijk vanaf 1 september 
2022 en kunnen de Kinderrechtenwandelingen doorgaan vanaf 
15 september 2022.

• Ga naar de website van Gandante vzw om je aanvraag in te dienen 
https://www.gandante.be/kinderen-en-jongeren/

• Vragen? Info@gandante.be

©
 D

JA
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ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

TIPS 
 f DENK AAN DE WEERS-
OMSTANDIGHEDEN. ZORG  
VOOR AANGEPASTE KLEDIJ!

 f ER MOGEN TE ALLEN TIJDE  
EXTRA BEGELEIDERS MEE-
GEBRACHT WORDEN DOOR 
DE LEERKRACHT, ZOALS 
(GROOT)OUDERS, STAGIAIR,...
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DOELGROEP 2e en 3e graad 
secundair onderwijs

WAT

• Schoolvoorstelling van 
de videodocumentaire 
in De Centrale.

• Kant-en-klare handleiding 
voor leerkrachten ter 
klassikale nabespreking 
van de videodocumentaire.

• Lesmap als handvat voor 
de klassikale nabespreking.

WAAR Schoolvoorstellingen 
in De Centrale, Kraankinder-
straat 2, 9000 Gent

DUUR 1 uur

WANNEER de beschikbare  
data en uren vind je vanaf 
17 oktober 2022 via deze 

weblink van De Centrale  
www.decentrale.be/nl/
educatieve-mappen

PRIJS 5 EUR per leerling

AANTAL DEELNEMERS 
Inschrijven per klasgroep

PRAKTISCH:

• Inschrijven kan vanaf 
17 oktober 2022 en verloopt 
rechtstreeks via De Centrale. 
Via deze link vind je vanaf 
dan de beschikbare data 
en uren van de school voor-
stellingen, en tevens ook 
de bijhorende educatieve 
handleiding en lesmap:  
www.decentrale.be/nl/
educatieve-mappen

• Vragen? Cedric.DeBock@
stad.gent of 0497 93 88 08

Drie muzikanten uit Oost-Vlaanderen 
(het Yelemani Trio) en muzikanten uit Mali 
gingen een muzikaal co-creatieproject aan 
(met residenties in De Centrale in Gent). 
Het productieteam van De Centrale legde 
het traject vast in een documentaire. Vanuit 
deze co-creatie en de documentaire werd 
een educatief pakket ontwikkeld.

Dit project zet sterk in op nieuwe manieren om 
jongeren aan te spreken, hen (dieper) inzicht te 
laten krijgen in hun eigen leefwereld, hun refe-
rentiekader te verruimen, en hen aan te zetten 
om kritisch te reflecteren op een respectvolle, 
democratische en verantwoorde wijze. 
We willen hen stimuleren om via interactieve 
uitwisseling, eigen ervaringen, en fragmenten 
uit de documentaire, hun unieke en duurzame 
plek in de diverse wereld te laten ontwikkelen/
ontdekken en bredere sociale cohesie te  
versterken. Wereldburgers in aantocht!

Yelemani Trio ft. Wassa Kouyaté 

Yelemani Trio (Yelemani = Burkinees voor “verandering”) 
ontstond in maart 2014 toen Moussa Dembélé, Mathias Van 
de Wiele en Giovanni Barcella vanuit een gemeenschappelijke 
liefde voor Afrikaanse en geïmproviseerde muziek besloten 
een groep te vormen.

Voorproefje? www.chopstick.be/vzw/yelemani-trio/

Hun muziek put uit verscheidene Burkinese tradities, maar ook 
uit jazz, impro, rock, psychedelica en elektronische muziek. 
Resultaat: een exotisch klankavontuur waar dialoog, creatie en 
positieve energie centraal staan… Deze muzikanten verdienden 
reeds hun sporen bij allerlei topprojecten zoals: Banquets 
Nomades, Moker, BackBack, Charles Gayle Trio, Va Fan Fahre, 
Eddy & The Ethiopians,…

Het Gentse Yelemani Trio (BF-B-I) nodigde begin 2022 Wassa 
Kouyaté uit Mali uit voor een samenwerking. Wassa Kouyaté 
Mousso Korafôlla is een van de weinige vrouwen die kora 
speelt. Deze jonge muzikante loopt over van talent en maakte 
al veel indruk met haar manier van spelen én haar prachtige 
stem. Ze verdedigt de emancipatiestrijd van de vrouwen en 
beschouwt zich dan ook als ambassadrice voor vrouwenrechten.

In het kader van het educatieve traject kan een andere muzikant  
naargelang de beschikbaarheid van Wassa Kouyaté de plaats innemen  
bij de school voorstellingen.

Moussa Dembélé (BF) – balafoon, djembé, kora, n’goni, tama, bara

Mathias Van de Wiele (B) – gitaar, althoorn

Giovanni Barcella (I) – drums, electronics

Wassa Kouyaté (ML) (ov) – zang, kora

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

Met de steun van Stad Gent - Cultuur

In samenwerking met:
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YELEMANI 
TRIO

http://www.decentrale.be/nl/educatieve-mappen
http://www.decentrale.be/nl/educatieve-mappen
http://www.decentrale.be/nl/educatieve-mappen
http://www.decentrale.be/nl/educatieve-mappen
mailto:mailto:Cedric.DeBock%40stad.gent?subject=
mailto:mailto:Cedric.DeBock%40stad.gent?subject=
http://www.chopstick.be/vzw/yelemani-trio/
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VOOR GENTSE SCHOLEN

FILMVOORSTELLINGEN FILMVOORSTELLINGEN

FilemKING
AVONTUURLIJKE EN 

ONTROERENDE 
KORTFILMS

FilemKING Festival - Het jaarlijkse FilemKING film-
festival is dit jaar aan zijn 6de editie toe en vindt plaats 
van woensdag 26 oktober t.e.m. vrijdag 4 november 
te Gent. Net zoals vorig jaar schotelt FilemKING een 
programma voor met voor elk wat wils: mooie jeugd-
films van verschillende genres (animatie, live-action 
fictie, documentaires) en dit uit verschillende hoeken 
van de wereld. Meer info op www.filemon.be/filemking

In het kader van “Kortfilms Blikopener” gaan er op 
donderdag 27 oktober ’22 opnieuw schoolvoorstellingen 
door van 5 ontroerende kortfilms die raken aan de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, de thematiek 
van oorlog, Rechten van het Kind, kinder arbeid, duur-
zame ontwikkeling, kasten en sociale stigmatisatie, 
corona, … Dit in diverse genres en uit uiteenlopende 
continenten, met een blik op de dagdagelijkse realiteit 
van kinderen. Aansluitend zijn er nagesprekken over 
de thematieken van de films met regisseurs en/of 
expertise verenigingen.

DOELGROEP 3e graad 
lager onderwijs

WAAR Sphinx Cinema,  
Sint-Michielshelling 3, 
9000 Gent

DUUR 90 minuten  
(1 uur film + max 
30 minuten nagesprek)

PRIJS Gratis (de kosten 
voor deelname worden 
door Stad Gent gedragen)

AANTAL DEELNEMERS 
295 plaatsen

WANNEER donderdag 
27 oktober 2022.  
De voorstellingen starten 
om 9u30 en om 10u

CHECKPOINT:
Jana Kattan | UK-Israel, 2021 | 5’50” | Animatie, drama | 
Zonder woorden | Leerdoelen: oorlog – staatscontrole –  
rechten van het kind – Palestina & Israël

De 11-jarige Leila woont in het bezette gebied van het hedendaagse 
Palestina, bekend als de Westelijke Jordaanoever. Elke ochtend wordt 
ze voor zonsopgang wakker wordt om te proberen op tijd op school 
te komen. Ze moet elke dag voorbij de militaire bezetting aan het 
beruchte checkpoint om bij haar school te komen waarbij haar de 
toegang tot de andere kant kan worden ontzegd.

KUMBAA
Ekaterina Ogorodnikova | BE-USA, 2021 | 8’ | Animatie |  
Zonder woorden | Leerdoelen: Afrika – cultuur – tradities

Van onze vroege kinderjaren tot onze laatste adem, leren wij als 
mensen over de wereld om ons heen en proberen wij onze plaats 
daarin te vinden. Eén Afrikaans masker kan een heel spectrum 
onthullen van de menselijke cultuur en een prachtig kunstwerk 
worden die de musea van de wereld siert. https://vimeo.
com/594683031

RISING IN A SPIRAL
Débora Mendes | België & Portugal, 2021 | 2’43 | Animatie |  
Zonder woorden | Leerdoelen: Duurzame ontwikkeling –  
Earth Charter – wereldburgerschap

Een Belgisch – Portugese animatiefilmpje die een reis vertolkt over 
de vraag waar het naartoe gaat met onze planeet aarde? 

A LITTLE CIRCUS
Yoshiro Osaka | Cambodja-Japan, 2021 | 24’ | Fictie | Centraal Khmer 
gesproken, Nederlands ondertiteld | Leerdoelen: armoede –  
kinder arbeid – rechten van het kind – corona

In de stad Battambang: Geboorteplaats van het Cambodjaanse circus, 
bederven nieuws over het coronavirus de leefomgeving van een 
onschuldige jonge circusjongen, Theara. Hij moet in de bouwsector  
de kost gaan verdienen voor zijn familie en dit tegen een zeer laag loon.  
Zijn beste vrienden verenigen zich en spelen een circus voor hem.  
https://filmfreeway.com/ALittleCircus

WHEELS ON THE BUS
Surya Shahi | Nepal, 2022 | 15'29” | Fictie | Nepalees gesproken, 
Nederlands ondertiteld | Leerdoelen: castes – sociale stigmatisatie –  
kinderarbeid 

Sociale regels en beperkingen brengen een jongen van de lagere kaste 
in Nepak op een dwaalspoor. Maar zijn vriend staat hem bij. Zij worden 
voor een dilemma geplaatst. Hun oplossing is creatief, maar hiervoor 
overtreden ze de sociale regels van het dorp. 
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Stéfanne Prijot volgde de reis van een 
onderbroek: van de katoenvelden in 
Oezbekistan langs de ververijen in India 
en de fabrieken in Indonesië tot in 
de winkel van haar moeder in België. 
Ze geeft ons een intieme kijk in het leven 
van vijf vrouwen in de textielsector.  
Sinds de première sleepte de 
documentaire negen internationale 
prijzen en nominaties in de wacht.

DOELGROEP 4e middelbaar en 
3e graad Secundair Onderwijs 
(BSO, TSO, ASO)

WAT Online documentaire

DUUR Documentaire van 
40 minuten en mogelijkheid 
tot na-verwerking in de klas

PRIJS Gratis

PRAKTISCH De link wordt door-
gestuurd na invullen van het 
online-aanvraagformulier op 
www.stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod 

De 4 landenfiches onder-
steunen leerkrachten bij 
de na-verwerking in de klas. 
Deze vind je terug op  
www.stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod bij 
“Documenten”

VAN 
KATOEN
HET VERHAAL 
ACHTER JOUW 
ONDERBROEK

© STÉFANNE PRIJOT

Smartphones, laptops, tablets… ze zijn onmogelijk weg 
te denken uit onze leven, maar wist je dat ze grond-
stoffen bevatten uit Latijns-Amerika en Afrika, en dat 
ze worden gemaakt in fabrieken in landen als 
Thailand, Mexico en China? De productie is complex 
en vindt plaats in landen over heel de wereld, maar 
toch wordt een smartphone gemiddeld niet langer 
dan één jaar gebruikt. ‘Hoe Fair is Smart?’ laat leerlin-
gen het verhaal achter de toestellen ontdekken: van 
grondstof tot in de winkel. Thema’s als grondstoffen, 
productie, arbeidsomstandigheden en milieu-impact 
komen aan bod.

DOELGROEP 3e graad 
secundair onderwijs 
(ASO, BSO, KSO, TSO)

DUUR Dit bepaalt u zelf. 
De lessenmap geeft 
ondersteuning voor een 
minimale bespreking van 
het thema, doch laat ook 
een meer verdiepende 
aanpak toe.

PRIJS Gratis

AANTAL DEELNEMERS 
20 tot 30 leerlingen

PRAKTISCH 

•  Reservatie educatief 
pakket verloopt via 
het online-aanvraag-

formulier op www. 
stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod. 
Geef hierbij je voor keur 
door: je komt het 
pakket ophalen of we 
sturen het je toe.

•  De lesbundel bevat 
achtergrondinformatie 
en opdrachten die 
leerkrachten helpen 
om rond het thema 
in de klas aan de slag 
te gaan.

•  De digitale versie is 
terug te vinden op www. 
stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod, bij 
“Documenten”.

HOE FAIR  
IS SMART?

LESBUNDEL EN 
WERKBLADEN OVER 

EERLIJKE ELEKTRONICA

EDUCATIEVE MATERIALEN
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‘This is not a game’ is een bordspel waarbij leerlingen 
in de huid kruipen van een vluchteling. De 14 waar-
gebeurde verhalen over hun tocht van en naar België 
spelen zich af tussen de middeleeuwen en vandaag. 

Leerlingen verkennen via verhaalkaarten en doe-
opdrachten het parcours van de vluchtelingen. 
Zo krijgen kinderen en jongeren inzicht in wat 
vluchten is, maken ze kennis met de basisbegrippen 
en ontdekken ze interactief en spelenderwijs de 
impact van vluchten.

 

DOELGROEP 3e graad lager 
onderwijs, alle graden 
secundair onderwijs

WAAR Het educatief pakket 
wordt gebruikt in de klas.

DUUR Voorzie twee lesuren 
van 50 minuten

PRIJS Gratis, 20 euro waarborg 
tijdens gebruik van het spel

AANTAL DEELNEMERS 3 tot 28 
(Tip! Vanaf 15 leerlingen: 
ontleen 2 pakketten)

PRAKTISCH

•  Reservatie verloopt via het 
online-aanvraagformulier op 
www.stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod. Daarna 
krijg je een afspraak om 
het materiaal af te halen 
bij Team Internationale 
Solidariteit.

•  Een handleiding voor  
leerkrachten geeft onder-
steuning bij de na-verwerking 
in de klas.

•  Het pakket is ontleenbaar 
voor maximaal 3 weken. Bij 
grote interesse in de gekozen 
periode kunnen we je vragen 
de periode in te korten.

EDUCATIEVE MATERIALEN

DOELGROEP 3e graad lager 
onderwijs

WAAR De wandeling loodst 
deelnemers door de Gentse 
binnenstad

DUUR 90 à 120 minuten

PRIJS Gratis

AANTAL DEELNEMERS Onbeperkt. 
Voorzie per groepje van 6 leer-
lingen een begeleider.

WANNEER Verkrijgen van het 
educatief materiaal is op 
aanvraag. Het moment van  
uitvoering van het spel  
bepaal je zelf.

PRAKTISCH

•  Reservatie educatief pakket 
verloopt via het online- 
aanvraagformulier op  
www.stad.gent/vredeshuis/
educatief-aanbod 

•  Geef hierbij je voorkeur door: 
je komt het pakket ophalen 
of we sturen het je toe. 

•  Een handleiding helpt 
begeleiders, leerkrachten of 
ouders om alles in goede 
banen te leiden.

•  Elke groep krijgt een spel-
boekje met de opdrachten.

Er is een topcrimineel gesignaleerd in de stad. Hij is 
erop uit om de wereldvrede voorgoed te vernietigen. 
De slechterik heeft de 5 sleutels voor wereldvrede in 
handen. Zijn naam, uiterlijk en schuilplaats zijn 
onbekend. De kinderen worden aangesproken om 
als detective 1e klas te helpen om deze persoon te 
ontmaskeren. Gelukkig heeft de politie van de Stad 
Gent een notitieblokje gevonden. Daar ontbreken 
echter pagina’s in. De kinderen reconstrueren de 
route die deze boef heeft gevolgd. Op 5 plekken 
kraken ze een raadsel. Dat levert hen de ontbrekende 
pagina’s op. Als ze alle stukken bij elkaar gepuzzeld 
hebben, kunnen ze ook de schuilplaats ontdekken, 
zodat het booswicht gevat kan worden. Wie de 
opdracht tot een goed einde brengt, verdient de 
medaille ‘verdediger van de vrede – 1e klas’.

 

THIS IS 
NOT A 
GAME

BORDSPEL MET 
VERHALEN VAN 
VLUCHTELINGEN

VREDES
DETECTIVE

INTERACTIEF EN 
EDUCATIEF SPEL  

IN EN MET DE STAD



IN DE KIJKER

DEKOLONISEREN
Meer dan ooit wordt het dekoloniseringsdebat gevoerd, ook in Gent 
(lees meer op deze website: www.stad.gent/dekoloniseren).

Ontdek hoe ons koloniaal verleden vandaag nog doorwerkt in 
ongelijkheid, machtsverhoudingen en racisme.

1. ONTDENK AFRIKA – stadwandeling voor 3e graad secundair 
onderwijs en hoger onderwijs

Gratis stadswandeling zonder gids.

Via deze verrijkende wandeling en bijhorende informatiebundel 
wil het Willemsfonds scholieren vanaf de derde graad van het 
secundair onderwijs en volwassenen uitdagen om het continent 
Afrika op een andere manier te bekijken, waarbij we ons zoveel 
mogelijk losmaken van stereotiepe beeldvorming over Afrika. De 
aandacht wordt gericht op onze gedeelde geschiedenis met het 
Afrikaanse continent, evenals op de rijkdom van het continent. 
Deze wandeling in de Gentse binnenstad kan ten alle tijde 
doorgaan (mits gebruik van smartphone) en duurt ongeveer twee 
uur. 

De link naar de wandeling en de educatieve brochure vind je op  
www.hetbetereboek.be/literairewandeling/

Benieuwd naar ander aanbod en activiteiten van het 
Willemsfonds vzw? Neem zeker een kijkje op hun website  
https://www.willemsfonds.be/

2. SPOREN VAN KOLONISATIE – 3e graad lager onderwijs en  
1e graad secundair onderwijs

Werk samen met je klas tegen machtsongelijkheid en racisme, in het 
traject “Sporen van kolonisatie, met een specifieke Gentse uitbreiding. 

Het traject ‘Sporen van kolonisatie’ bestaat uit 3 onderdelen:

1. Digitale nascholing voor leerkrachten 

2.  Aan de slag in de klas! Gedurende drie lesuren verdiep je je aan 
de hand van kant-en-klaar lesmateriaal met de leerlingen in het 
thema.

3.  Tot slot: een inleefspel ‘gebrek aan vrijheid’, begeleid door 
Studio Globo (150 min.)

Een boeiende en verrijkende ervaring!

Meer informatie en hoe in te schrijven vind je op pagina 8 en 12 
in deze brochure.



75 JAAR MENSENRECHTEN IN 2023
2023 is een feestjaar, en wat voor een: de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) 
bestaat 75 jaar! 
Na de Tweede Wereldoorlog besliste de wereld dat zo’n gruweldaden nooit meer mochten gebeuren en 
werden de rechten voor alle mensen opgenomen in het UVRM.  
Wil je er meer over weten? Neem dan deel aan onze wandelingen!

1. Amnesty International en Unicef werkten twee boeiende wandelingen uit (zonder gids):
 De Mensenrechtenwandeling: voor volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar. 
 Volg via je smartphone: https://en.actionbound.com/bound/wandelzoektocht2021
 Of vraag de gedrukte wandelkaart, in het Engels of Nederlands, aan via vredeshuis@stad.gent.

2. Neem deel aan onze vernieuwde Kinderrechtenwandeling! (met gids)
Samen met Djapo werd de Kinderrechtenwandeling hernieuwd én uitgebreid met een kant-en-klaar 
lespakket en bijhorend educatief materiaal.  Een absolute aanrader om te doen met je klas!  
Zowel de gegidste Kinderrechtenwandeling als het lespakket laat de leerlingen interactief en  
participatief kennismaken met het principe van de kinderrechten en het Verdrag.
De Kinderrechtenwandeling wordt gegidst door Gandante vzw.

Meer informatie en hoe in te schrijven vind je op pagina 15 in deze brochure.

TEAM INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT

VENSTER OP DE WERELD: INTERNATIONALE SOLIDARITEIT BEGINT HIER!

IN EEN NOTENDOP
 f Jouw klas op de wereldkaart: ontdek de workshops, 
educatieve materialen, filmvoorstellingen en  
nascholingen in deze brochure.

 f Samen solidair: Team Internationale Solidariteit 
faciliteert campagnes en evenementen zoals Gent 
Fair Trade en Belmundo en ondersteunt het 
middenveld.

 f Financiële steun voor wereldburgers: voor Gentse 
organisaties actief hier of ver weg.

 f Solidair stadsbeleid: met aandacht voor eerlijke 
handel, duurzaam aankoopbeleid, mensenrechten 
en dekolonisering.

Meer info: www.stad.gent/vredeshuis

WIJ VERHUIZEN!
Team Internationale Solidariteit verhuist tijdens schooljaar 
2022 – 2023 van het Vredeshuis in de  
Sint-Margrietstraat naar de Sint-Pietersabdij! 

Wil je op de hoogte blijven? Volg ‘Vredeshuis Gent’ op 
Facebook en Twitter, of ‘vredeshuis’ op Instagram!

© STAD GENT

INFO EN INSCHRIJVINGEN
 f Inschrijven voor ons educatief aanbod verloopt 
steeds het online aanvraagformulier op  
www.stad.gent/vredeshuis 

 f Reserveer educatieve activiteiten en materialen 
4 weken op voorhand

 f Lunchen: leerkrachten die voor of na de edu-
catieve activiteit met de klas willen lunchen 
in de Monniken zolder van de Sint-Pietersabdij 
kunnen dit steeds aanduiden bij het indienen 
van het online aanvraagformulier 

Vragen? vredeshuis@stad.gent of 09 323 55 00
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