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INLEIDING

“Kinderen en jongeren bouwen de samenleving 
van morgen. Met deze brochure bieden we hen 
een divers educatief aanbod aan. Voor kritische 
en  verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn 
van het belang van internationale solidariteit.”

Tine Heyse
schepen van Milieu, Klimaat, 

Wonen en Internationale Solidariteit

Gent is een open en solidaire stad. Een stad gericht op de wereld. 
Zowel dichtbij als verder weg. 

Met het Vredeshuis beschikt Gent over de ideale uitvalsbasis om 
te  informeren en sensibiliseren over internationale solidariteit en  
eerlijke handel, maar ook over onze ecologische voetafdruk en de 
impact daarvan op het klimaat wereldwijd. 

In deze brochure vind je een overzicht van het rijke en diverse  
aanbod voor het schooljaar 2020-2021. Onderzoek in de klas de sporen 
van  kolonisatie, laat je verrassen door een reeks avontuurlijke en 
 ont roerende kortfilms of ontdek het verhaal achter jouw onderbroek. 

De aangeboden activiteiten zijn gratis.

OVERZICHT EDUCATIEF 
AANBOD
NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

Hé, wat doet de bank met mijn geld? p. 5 

Als het ginder is, is het hier  p. 6

Dekoloniseren kan je leren  p. 7

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

Plastic soep     p. 8 

Kundabuffi’s schatkamer   p. 9 

Azizi en de kleine blauwe vogel  p. 10 
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Kinderrechtenwandeling  p. 12

Re-Connect    p. 13

FILMVOORSTELLINGEN

FilemKING    p. 14

Van Katoen    p. 16

EDUCATIEVE MATERIALEN

Hoe Fair is Smart?   p. 17

HiHelloHalloHoi    p. 18

Vredesdetective    p. 19

This is not a game   p. 20

IN DE KIJKER

Dekoloniseren    p. 21

Belmundo    p. 22

VREDESHUIS: VENSTER OP DE WERELD

Internationale solidariteit begint hier! p. 23

Info en inschrijven   p. 23
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2e graad SO
Re-Connect
Van Katoen
This is not a game
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DOELGROEP Leerkrachten 2de en 
3e graad secundair onderwijs

DUUR 3u

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

AANTAL DEELNEMERS 
 Maximum 15 leerkrachten

WANNEER Woensdag 26 januari 
2022, 13u30 tot 16u30

Na deze interactieve nascholing ben je klaar om 
aan de slag te gaan. Aan de hand van een concreet 
 uit gewerkte workshop komen de thema’s financiële 
educatie, duurzame ontwikkeling en actief 
 burgerschap in jouw klas aan bod.

De nascholing omvat twee delen:

 f 1.Ervaringsgericht leren: We duiken samen in de 
workshop. Waarin schuilt onze eigen ver-
ontwaardiging 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, WAT 
DOET DE 

BANK MET 
MIJN GELD

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

OVERZICHT PER GRAAD

Hoger onderwijs

Re-Connect
Van Katoen 

Leerkrachten

Hé, wat doet de bank met mijn geld? 
Als het ginder is, is het hier
Dekoloniseren kan je leren  

3e graad LO

Sporen van kolonisatie
Kinderrechtenwandeling
FilemKING
HiHelloHalloHoi
Vredesdetective
This is not a game

3e graad SO

Re-Connect
Van Katoen
Lesbundel ‘Hoe Fair is Smart?’
This is not a game

2e graad LO

Azizi en de kleine blauwe vogel
Kundabuffi’s schatkamer
Plastic soep  
HiHelloHalloHoi

1e graad SO

Sporen van kolonisatie 
Kinderrechtenwandeling
This is not a game

Kleuter    Kundabuffi’s schatkamer 

1e graad LO

Azizi en de kleine blauwe vogel
Kundabuffi’s schatkamer
Plastic soep



TIPS
 fONTDEK OOK DE GRATIS 
WORKSHOPS VAN RNC 
GERECHTIGHEID & DEMOCRATIE 
(HTTPS://RCN-ONG.BE/NL/WAT-
WE-DOEN/
EDUCATIEF-AANBOD/)

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

VOOR GENTSE SCHOLEN
VOOR GENTSE SCHOLEN
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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 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. 
In deze vorming komen volgende elementen aan bod:

 f Beeldvorming;

 f Het koloniaal verleden en het verband met 
 machtsverhoudingen, privileges, vooroordelen 
en racisme nu;

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

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

WAAR Studio Globo, 
Doornzelestraat 15, 9000 Gent

DUUR 3u

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

AANTAL DEELNEMERS 
Maximum 25 leerkrachten

WANNEER  
Woensdag 10 november 2021, 
13u tot 16u

OPMERKING Deze nascholing is 
het startmoment voor het 
traject ‘Sporen van kolonisatie’ 
(p. 11). Leerkrachten die zelf-
standig aan de slag willen gaan 
met het gratis lespakket of het 
thema kunnen ook op dit 
aanbod intekenen.

DEKOLONI-
SEREN KAN 
JE LEREN

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

DOELGROEP 
Leerkrachten 3e graad 
secundair onderwijs

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent

DUUR 3u

PRIJS Gratis (deze 
nascholing wordt 

aangeboden door RCN 
Gerechtigheid & 
Democratie)

AANTAL DEELNEMERS 
Min. 5 en max. 
20 leerkrachten

WANNEER Woensdag  
6 oktober 2021,  
13u tot 16u

ALS HET 
GINDER IS, 
IS HET HIER

NASCHOLINGEN VOOR LEERKRACHTEN

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.

Leerlingen leren om vragen te stellen bij polarisatie, uitsluiting 
en andere mechanismen die kunnen leiden tot (massa)
geweld. Persoonlijke verhalen van mensen die deze gruwel-
daden 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?

RCN G&D draagt bij aan het toegankelijker maken van de rechtspraak en 
poogt conflicten te voorkomen door sensibilisering over de wet en de her
denking van conflicten uit de recente geschiedenis. De gratis workshops 
zijn interactief en zoeken naar linken tussen de geschiedenis en de leef
wereld van jongeren.
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TIPS 
 f K3 EN HET 1STE 
 LEERJAAR KUNNEN 
SAMEN KOMEN.

 f (GROOT)OUDERS 
ZIJN VAN HARTE 
WELKOM.

TIPS
 f HET EERSTE LEERJAAR 
KAN JE BEST NA DE 
PAASVAKANTIE 
BOEKEN.

 f EXTRA BEGELEIDING 
IS VAN HARTE 
WELKOM.
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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 wereldverhaal aan de hand van instrumenten 
en gebruiksvoorwerpen. De centrale thema’s zijn: de rijkdom 
van culturele en muzikale verschillen, de eenheid in 
 verscheidenheid en het belang van een duurzame 
 ontwikkeling van de aarde.

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

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent 
(annex Zilverhof) 

DUUR 70 minuten

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

AANTAL DEELNEMERS 
Maximum 50 
deelnemers

WANNEER  
Van maandag 2 mei 
t.e.m. vrijdag 3 juni 2022, 
3 voorstellingen per 
dag (9u, 10u30, 13u30), 
niet op woensdagen 
en niet op 26/5 en 27/5

KUNDABUFFI’S 
SCHATKAMER

MUZIKAAL WERELD-
VERHAAL VOOR 

JONGE KINDEREN

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

De klas gaat op reis naar Bangladesh en daar 
ontmoeten ze visser Nadim. Hij ving tot voor kort de 
lekkerste vis van de hele wereld. De laatste tijd vindt 
hij echter vooral plastic in zijn netten. De kinderen 
ontdekken samen met hem hoe dat komt en welke 
gevolgen dit heeft voor de mensen, de dieren en 
de natuur. Kunnen de leerlingen ook oplossingen 
bedenken? ‘Plastic soep’ dompelt leerlingen via 
een decor onder in de leefwereld van mensen in 
het Zuiden. Vervolgens maken ze via interactieve  
doe-opdrachten kennis met het thema watervervuiling.

DOELGROEP 1ste en 2de graad 
lager onderwijs

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9,  
9000 Gent

DUUR 90 minuten

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

AANTAL DEELNEMERS Per klas 
(maximum 24 lln.)

WANNEER Op aanvraag 

PLASTIC 
SOEP

INTERACTIEVE 
WORKSHOP OVER 
WATERVERVUILING 

IN BANGLADESH

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING
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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.

VOOR GENTSE SCHOLEN
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DOELGROEP 2e, 3e en 4e jaar 
lager onderwijs

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9,  
9000 Gent

DUUR 80 minuten

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

AANTAL DEELNEMERS Per klas

WANNEER 19 november en 3  
december 2021 (9u, 10u40 of 14u)

AZIZI EN 
DE KLEINE 
BLAUWE 
VOGEL

LAÏLA KOUBAA 
VERTELT

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

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

DUUR Traject bestaande 
uit 3 stappen

• Stap 1: 3 uur

• Stap 2: 3 lesuren 
(begeleiding 
leerkracht)

• Stap 3: 150 minuten 
(begeleiding Studio 
Globo)

PRIJS Gratis inleefspel 
voor 12 Gentse klassen 
(de kosten voor 
deel  name aan het inleef-

spel worden door Stad 
Gent gedragen)

AANTAL DEELNEMERS  
Per klas

WANNEER 

• Startmoment: 
woensdag  
10 november 2021,  
13u tot 16u

• Aan de slag in de klas: 
vrij in te vullen (voor-
afgaand aan het 
inleefspel)

• Inleefspel: op maandag 
of donderdag tussen 
18 november en  
16 december 2021

STAP 1 Startmoment leerkrachten (p. 7): 3 uur

STAP 2 Aan de slag met 'Sporen van kolonisatie' in de 
klas (begeleiding leerkracht). Je dompelt de leerlingen 
gedurende 3 lesuren onder in het koloniaal verleden 
via een interactief leerpad. Je werkt naar het begeleid 
inleefspel toe. Deze voorbereiding bestaat uit kant-
en-klaar lesmateriaal.

STAP 3 Inleefspel ‘Gebrek aan vrijheid’:  
150 minuten (begeleiding Studio Globo). Tijdens  
dit inleefspel ervaren de leerlingen het verschil  
in vrij heid tussen Europeanen, Congolezen en  
évolués in Elisabethstad van 1954. Ze leggen in de 
nabespreking de link naar (on)vrijheid vandaag.

SPOREN VAN 
KOLONISATIE



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

VOOR GENTSE SCHOLEN
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DOELGROEP 3de graad 
lager onderwijs (ook 
BuBaO) en 1ste graad 
middelbaar onderwijs 
(ASO, TSO, BuSO)

WAAR Vertrek in het 
Vredeshuis 
 (Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent), wandeling 
door de historische 
kuip van Gent 

DUUR 120 minuten

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

AANTAL DEELNEMERS 
Onbeperkt 
(1  begeleider per 20 
deelnemers)

WANNEER Op aanvraag

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  
educatieve wandeling. Aan de hand van prikkelende vragen 
en activerende opdrachten worden je leerlingen zich bewust 
van hun rechten én die van leeftijdsgenoten 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. 

Wandel met ons mee en zet kinderrechten op de kaart! 

KINDER-
RECHTEN- 

WANDELING

De helft van de jongeren voelt zich smartphone-verslaafd. 
Hun smartphone gaat gemiddeld anderhalf jaar mee.  
In elke nieuwe smartphone zitten schaarser wordende 
grondstoffen verwerkt. Verontrustend als je weet dat 
mijnbouw één van de 4 grootste drivers is van ontbossing. 
Met die thema’s gaat deze escape room aan de slag: een 
speelse, spannende manier om meer te weten te komen  
over de impact van onze elektronica op mens en milieu.

In het kader van het project ReConnect  bouwden BOS+, Catapa en De 
Transformisten een escape room waarin de strijd met ewaste, illegale 
mijnbouw en geplande veroudering wordt aangegaan.

DOELGROEP 4e, 5e en 
6e jaar Secundair 
Onderwijs (BSO, TSO, 
ASO), Hoger Onderwijs

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent

DUUR 90 minuten

PRIJS gratis (deze 
sessies worden aan-
geboden door BOS+)

AANTAL DEELNEMERS 
Maximum 24 deel-
nemers per workshop

WANNEER :  
9/11, 16/11, 18/11, 19/11, 
23/11, 25/11, 26/11, 
30/11, 2/12 en 3/12 
2021 (9u, 11u of 14u)

RE-CONNECT
ESCAPE ROOM 

VOOR JONGEREN 
VANAF 15 JAAR

ACTIVITEITEN MET BEGELEIDING

© DJAPO
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FilemKING
AVONTUURLIJKE EN 

ONTROERENDE 
KORTFILMS

FilemKING - het filmfestival voor én 
door kinderen in Gent - presenteert :

Ontroerende kortfilms, diverse genres 
uit uitéénlopende continenten die  
een blik werpen op de dagdagelijksen 
realiteit van kinderen, anders dan  
de onze. De kortfilms raken aan de 
duur zame ontwikkelingsdoelen en 
handelen over thema’s zoals gelijk-
heid man-vrouw, armoede, ecologie 
en migratie. Aansluitend is een 
nagesprek met regisseur en/of 
expertise vereniging!

www.filemon.be/filemking

DOELGROEP : 4e, 5e  
en 6e leerjaar lager 
onderwijs

WAAR Sphinx Cinema, 
Sint-Michielshelling 3, 
9000 Gent

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

PRIJS Gratis

AANTAL DEELNEMERS 
295 plaatsen

WANNEER donderdag 
28 oktober 2021,  
voorstellingen om 
8u50, 9u20, 9u50, 
10u20 en 10u50

FIVE PEBBLES
India 2020 | ’14 | fictie (originele versie (Gujarati), Nederlands  
ondertiteld)  | Thema: kastensysteem, klimaat-zoutbergen

De kleine Miri trekt door een woestijn van zout piramides. 
Ze wordt gevolgd door een door de maatschappij uit-
gesloten meisje, waardoor het verboden is voor hen om 
samen te spelen. Vandaag de dag kijkt India nog steeds 
door een lens van kasteïsme. Five Pebbles portretteert 
prachtig hoe vriendschap deze sociale normen overstijgt.

SCHADEGAN
Iran 2020 |’15 | documentaire (originele versie (Perzisch); weinig 
woorden, Nederlands ondertiteld) | Thema: vervuiling, kinderarbeid

We volgen een dag in het leven van een 12-jarige jongen 
die zijn kost verdient met vissen. We zijn op een subtiele 
manier getuige van de verontreiniging van de Iraanse 
Rivier Shadegan Pond en de dreigende teloorgang van 
deze biotoop.

FILMVOORSTELLINGEN

MIGRANTS
Frankrijk 2020 | 8’22 | Animatie (zonder woorden) | Thema: opwarming 
van de aarde, vluchtelingenproblematiek

Twee ijsberen moeten vluchten door de opwarming van de 
aarde. Ze komen terecht  in een land bewoond met bruine 
beren. Zullen ze aanvaard worden of verstoten? Een actueel 
thema, prachtig geanimeerd.

STEP INTO THE RIVER
China 2020  | ’14 | animatiefilm (originele versie (Mandarijn), 
Nederlands ondertiteld) | Thema: gelijkheid man-vrouw

Lu en Wei zijn twee jonge meisjes die in een dorp wonen 
aan de oever van een rivier. Het één-kind-beleid in China 
heeft sommige gezinnen ertoe gebracht baby meisjes te 
verdrinken. Ze vinden troost bij elkaar en delen hun frustratie 
over hoe het voelt om als meisje als minderwaardig 
beschouwd te worden in de maatschappij. Een knappe 
animatiefilm met traditionele Chinese stijlelementen.

LIYOKI
Frankrijk 2020 | ‘6 | animatiefilm (zonder woorden) 
| Thema: evenwicht mens-dier, Congo

Liyoki, een zilverrug gorilla die vredig leeft met zijn familie  
in de jungle van Congo, wordt aangevallen door stropers. 
Gewond door een kogel moet Liyoki een keuze maken: 
wraak nemen of zijn laatste kind, Kitoko, redden.  
Spannend en meeslepend, om op het puntje van je stoel  
te gaan zitten… .



TIP 
INDIEN EEN BEZOEK AAN HET 

VREDESHUIS NIET HAALBAAR IS 
KAN EEN CODE AANGEVRAAGD 
WORDEN DIE TOELAAT OM DE 
FILM OP SCHOOL TE BEKIJKEN
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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, 5e en 6e jaar 
Secundair Onderwijs 
(BSO, TSO, ASO)

WAAR Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9,  
9000 Gent

DUUR 40 minuten

PRIJS Gratis

AANTAL DEELNEMERS  
Per klas

WANNEER Op aanvraag

PRAKTISCH 4 landenfiches 
ondersteunen leerkrachten 
bij de naverwerking in de klas

VAN 
KATOEN
HET VERHAAL 
ACHTER JOUW 
ONDERBROEK

© STÉFANNE PRIJOT

Smartphones, laptops, tablets… ze zijn onmogelijk weg 
te denken uit ons leven, maar wist je dat ze grondstoffen 
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 anderhalf jaar gebruikt.  
‘Hoe Fair is Smart?’ laat leerlingen het verhaal achter de  
toestellen ontdekken: van grondstof tot in de winkel.  
Thema’s als  grondstoffen, productie, arbeids-
omstandigheden en  milieu-impact komen aan bod.

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

DUUR De lessenmap 
geeft ondersteuning 
tijdens een minimale 
bespreking van het 
thema, maar laat ook 
een meer verdiepende 
aanpak toe.

PRIJS Gratis

Aantal deelnemers: 
20 tot 30 leerlingen

PRAKTISCH 

•  De lesbundel bevat 
achtergrond informatie 
en opdrachten die 
begeleiders of leer-
krachten 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.

HOE FAIR IS 
SMART?

LESBUNDEL OVER 
EERLIJKE ELEKTRONICA

EDUCATIEVE MATERIALEN

© ELECTRONICS WATCH
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HiHalloHelloHoi is een verhalenmachine die bestaat uit 
 verhaalkaarten. Leerlingen vertellen in kleine groepjes 
samen een verhaal. Op elke kaart in de waaier staat een 
nieuw  element voor hun verhaal. Zo ontstaat iets nieuws. 
Je kan van de ene kaart naar de andere springen. 
De  combinaties zijn zo goed als eindeloos.

HIHelloHalloHoi kwam tot stand naar aanleiding van en is geïnspireerd 
door het kunstwerk Smaaklik van Ismail Farouk (ZuidAfrika) in Ledeberg. 
In Ledeberg (Gent, België) werden verhalen gesprokkeld in de Basisschool 
De Kleurdoos. In ZuidAfrika was dat op de Capricorn Primary School bij 
Kaapstad. Twee fotografen gingen geïnspireerd door de verhalen op pad. 
De artistieke foto’s zorgen voor een nietexpliciete mondiale toets.  
In sommige verzonnen verhalen zal dit element opduiken, in andere niet. 
En dat is prima!

DOELGROEP 2e en 3de 
graad lager onderwijs 

WAAR In de klas, in 
het park, …

DUUR 60 minuten + veel 
opportuniteiten om 
verder aan de slag te 
gaan met de inhoud 
van de sessie

PRIJS Gratis 

AANTAL DEELNEMERS  
3 tot 30 deelnemers 
(er wordt in kleine 
groepjes gewerkt, 
een pakket bevat 8 
boekjes) 

PRAKTISCH 

•  Begeleiders of leer-
krachten beschikken 
over een map met 8 
vertelwaaiers + een 
handleiding met 
het lesverloop

•  De verhalenmachine 
kan samen met de 
didactische hand-
leiding afgehaald 
worden in het 
Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent. Reserveren 
gebeurt via het online 
aanvraagformulier.

HIHELLO
HALLOHOI

EEN VERHALENMACHINE

EDUCATIEVE MATERIALEN

© YASSER BOOLEY

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’.

DOELGROEP 10- tot 12-jarigen

WAAR Vertrek in het Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent (de wandeling 
loodst deelnemers door 
de Gentse binnenstad)

DUUR 90 à 120 minuten

PRIJS Gratis 

AANTAL DEELNEMERS Onbeperkt

WANNEER Op aanvraag

PRAKTISCH

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

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

VREDES- 
DETECTIVE

INTERACTIEF EN 
EDUCATIEF SPEL IN 
EN MET DE STAD

EDUCATIEVE MATERIALEN



IN DE KIJKER

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

Ontdek in ‘Sporen van kolonisatie’ ons koloniaal verleden 
en hoe dit vandaag nog doorwerkt in ongelijkheid, machts-
verhoudingen en racisme. Dekoloniseren en werken tegen 
racisme start in jouw klas!

Concreet bestaat het traject ‘Sporen van kolonisatie’ uit  
3 onderdelen:

1. Startmoment met de leerkrachten (3u nascholing 
‘Dekoloniseren kan je leren’)

2. Gevolgd door 3 lesuren hierover aan de klas (door  
leerkracht, na de nascholing)

3. Tot slot: een begeleid inleefspel in de klas (begeleiding 
door Studio Globo)

20

DOELGROEP 3de graad lager 
onderwijs, alle graden 
secundair onderwijs

WAAR Ontleenbaar in 
het Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent. 
Het educatief pakket wordt 
gebruikt in de klas. 

DUUR Voorzie liefst 2 lesuren 
van 50 minuten

PRIJS Gratis, 20 euro waarborg

AANTAL DEELNEMERS 3 tot 28 
(tip: vanaf 15 leerlingen: 
ontleen 2 pakketten)

PRAKTISCH

•  Een handleiding voor leer-
krachten geeft onder steuning 
bij de naverwerking 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.

•  Het pakket kan afgehaald 
worden in het Vredeshuis, 
 Sint-Margrietstraat 9, 
9000 Gent. Gelieve vooraf  
te reserveren via  
vredeshuis@stad.gent.

‘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 spelenderwijs de impact van vluchten.

THIS IS 
NOT A 
GAME

BORDSPEL MET 
VERHALEN VAN 
VLUCHTELINGEN

EDUCATIEVE MATERIALEN



IN DE KIJKER

BELMUNDO
Belmundo is het jaarlijkse Gentse festival rond 
in ternationale solidariteit. In maart zetten Stad 
Gent en 11.11.11 samen met een heleboel Gentse 
organisaties een mondiaal thema in de kijker in 
de vorm van een heel activiteitenprogramma. Er 
zijn onder andere workshops, films, wandelingen, 
expo’s en debatten.

In 2021 zochten en vonden we ‘systeemverandering’ 
in Gent en de wereld. In 2022 gaan we het debat 
aan over ‘de rechten van mens en natuur’. Wat 
zijn die rechten en hoe beschermen we die? 

Doe je mee met de klas?

01—
31.03
2022

belmundo.gent 
#belmundo

VREDES HUIS
VENSTER OP DE 

WERELD
INTERNATIONALE 

 SOLIDARITEIT BEGINT HIER!

Het Vredeshuis is dé plek in Gent waar 
 internationale solidariteit vorm krijgt. Naast 
een educatief aanbod voor scholen, zijn er tal van 
publieke activiteiten en zijn heel wat verenigingen 
die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid 
wereldwijd er kind aan huis.

IN EEN NOTENDOP

→ Uw klas op de wereldkaart: ontdek de workshops, 
educatieve materialen, filmvoorstellingen en 
nascholingen in deze brochure.

→ Samen solidair: het Vredeshuis is dé hotspot  
voor campagnes en evenementen rond inter–
nationale solidariteit zoals ‘Gent: Fair Trade’  
(www.gentfairtrade.be) en ‘Belmundo’  
(www.belmundo.org).

→ Financiële steun voor wereldburgers: voor Gentse 
groepen en organisaties actief hier of ver weg.

→ Een unieke locatie voor solidaire activiteiten: 
gratis ruimtes voor vergaderingen, trainingen, 
 bijeenkomsten en evenementen met een blik 
op de wereld.

Meer info: www.stad.gent/vredeshuis 

INFO EN INSCHRIJVINGEN

→ Inschrijven kan via het online aanvraagformulier 
op www.stad.gent/vredeshuis

→ Reserveer educatieve activiteiten 4 weken vooraf 
en educatief materiaal 2 weken vooraf.

→ (h)eerlijk lunchen: Klassen die voor of na de  
educatieve activiteit hun lunchpakket in het 
Vredeshuis willen opeten kunnen hun dorst 
lessen met een fair trade drankje. Oxfam appel-
siensap of worldshake kost 1 euro per stuk.

VREDESHUIS

Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent (200 meter van het Gravensteen)
Tel. 09 323 55 00
vredeshuis@stad.gent
www.stad.gent/vredeshuis 

Bushaltes in de buurt: 
 f  halte ‘Langesteenstraat’ (tram 4) 
 f  halte ‘Gravensteen’ (tram 1 & 4)

© DELPHINE VANDENBOSSCHE



V.U
.: M

ie
ke

 H
ul

le
br

oe
ck

, B
ot

er
m

ar
kt

 1,
 9

00
0 

Ge
nt

 - 
20

20

©
 D

JA
PO

- 
SA

BI
N

E 
AN

N
É


