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

Als schepen van Noord-Zuidsamenwerking 
wil ik niet alleen informeren en sensibili-
seren over internationale solidariteit en 
eerlijke handel, maar ook over onze eco-
logische voetafdruk en de impact daarvan 
op het klimaat wereldwijd. 

In deze brochure vind je een overzicht 
van het rijke en diverse aanbod voor het 
komende schooljaar. Onderzoek in de klas 
de sporen van kolonisatie, laat je verrassen 
door een reeks ontroerende kortfilms of 
reis samen met Theater Hutsepot naar 
Ivoorkust tijdens de week van de Fair 
Trade. Je ontdekt er alles over in deze 
brochure. De aangeboden activiteiten zijn 
gratis. 

Met het Vredeshuis beschikt Gent over  
de ideale uitvalsbasis om bij te dragen  
tot het bereiken van deze doelstellingen.  
Het is een open, laagdrempelig huis waar  
van gedachten wordt gewisseld en waar 
activiteiten worden aangeboden die
jongeren en volwassenen bewust maken 
van Noord-Zuidverhoudingen.

Tine Heyse
schepen van Milieu, Klimaat, Wonen
& Noord-Zuid

VOOR-
WOORD



Nascholing voor leerkrachten

Onze samenleving bevat heel wat sporen 
van kolonisatie. Stereotiepe beelden en 
racisme sluipen via de leefwereld van de 
leerlingen 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 “sporen van kolonisatie” 
en zet je aan het denken rond racisme 
en dekolonisatie. In deze vorming komen 
volgende elementen aan bod:
 
> Beeldvorming;
> Het koloniaal verleden en het verband  
 met machtsverhoudingen, privileges,  
 vooroordelen en racisme nu;
> Het lesmateriaal ‘Sporen van kolonisatie’  
 en hoe ermee aan de slag te gaan in de 
 klas.

DEKOLONI-
SEREN KAN 
JE LEREN

PRAKTISCH

Doelgroep 
Leerkrachten 3de graad lager onderwijs 
en 1ste graad middelbaar onderwijs

Waar
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
3u

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

Aantal deelnemers
Maximum 25 leerkrachten

Wanneer 
Woensdag 19 februari 2020, 13u tot 16u

Opmerking
Deze nascholing is het startmoment 
van het traject ‘Sporen van kolonisatie 
(p. 5). Leerkrachten die zelfstandig 
aan de slag willen gaan met het gratis 
lespakket of het thema kunnen ook op 
dit aanbod intekenen.

Stap 1: Startmoment voor leerkrachten 
(p. 4)

Stap 2: Aan de slag in de klas - Je dompelt 
de leerlingen gedurende 3 lesuren onder 
in het koloniaal verleden via een inter-
actief leerpad. Je werkt naar het begeleid 
inleefspel toe. Deze voorbereiding bestaat 
uit kant-en-klaar lesmateriaal.

Stap 3: Een begeleid inleefspel in de klas 
(Studio Globo) - Tijdens dit inleefspel 
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.

VOOR GENTSE SCHOLEN SPOREN
VAN
KOLONISATIE

PRAKTISCH

Doelgroep 
Leerlingen 3de graad lager onderwijs
en 1ste graad middelbaar onderwijs

Duur
Traject bestaande uit 3 stappen
> Startmoment leerkrachten (p. 4):
 3 uur
> Aan de slag met ‘Sporen van kolo-
 nisatie’ in de klas: 3 lesuren
 (begeleiding leerkracht)
> Inleefspel ‘Gebrek aan vrijheid’
 in de klas: 3 lesuren
 (begeleiding Studio Globo)

Prijs
Gratis inleefspel voor 10 Gentse 
klassen (de kosten voor deelname aan 
het inleefspel worden door de Stad 
Gent gedragen)

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer 
> Startmoment: woensdag 19 februari  
 2020, 13u tot 16u
> Aan de slag in de klas: vrij in te vullen  
 (voorafgaand aan het inleefspel)
> Inleefspel: moment naar keuze
 tussen 3 maart 2020 en 20 mei 2020
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Activiteiten met begeleiding
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Activiteiten met begeleiding

In ‘Sproetenkop’ vindt Max de oplossing 
voor zijn pestprobleem: vertrouwen en 
vooral zelfvertrouwen. We reizen in zijn 
hoofd mee naar Ghana en Ivoorkust. Gek 
genoeg hebben de cacaoboeren ook daar 
datzelfde vertrouwen nodig om tot een 
menswaardig bestaan te komen. Max ont-
dekt ook hoe dat vertrouwen van hieruit 
kan gevoed worden.

Sproetenkop is een voorstelling met 
een acteur en levensgrote poppen, een 
weloverwogen smeltkroes van vertel- en 
figurentheater, gedragen op een muzikale 
basis.

Sproetenkop werd gemaakt op vraag van 
OXFAM wereldwinkels en maakt eerlijke 
handel begrijpbaar voor jonge tieners.

Hoe wordt een smartphone precies gemaakt? 
Het verhaal start bij de ontginning van de 
grondstoffen en eindigt bij de consumptie 
ervan. Via interactieve opdrachten ont-
dekken de deelnemers bij elke fase van het 
productieproces mogelijke problemen en 
gevolgen. Deze workshop laat leerlingen 
kritisch nadenken over de consumptie van 
ICT toestellen, biedt een overzicht van
mogelijke alternatieven en zet aan tot actie.

MAKE
ICT FAIR

PRAKTISCH

Doelgroep 
15- tot 18-jarigen
> 3de graad middelbaar onderwijs

Waar
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
100 minuten (2 lesuren)

Aantal deelnemers
Maximum 24

Wanneer 
Op aanvraag tussen 1 februari 2020 en
31 mei 2020 (maximum 10 gratis sessies)

Tip
Lesmap ‘Hoe Fair is Smart’ (p. 18)

Waar komt jouw
smartphone vandaan?

SPROETEN-
KOP

PRAKTISCH

Doelgroep 
10- tot 15-jarigen
> 3de graad lager onderwijs
 (ook BuBaO)
> 1ste graad middelbaar onderwijs  
 (ASO, TSO, BSO, BuSO)

Waar
Theater Tinnenpot
Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent

Duur
50 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 120 deelnemers per voorstelling

Wanneer 
11 oktober 2019: 9u30, 11u of 13u30
(Week van de Fair Trade!)

Poppentheater 
en vertelvoorstelling 
over eerlijke handel

VOOR GENTSE SCHOLEN VOOR GENTSE SCHOLEN



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.

PLASTIC
SOEP

PRAKTISCH

Doelgroep 
6- tot 10-jarigen
> 1ste en 2de graad lager onderwijs

Waar
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
90 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas (maximum 24 lln.)

Wanneer 
Op aanvraag

Tips
> Het eerste leerjaar kan je best na de  
 paasvakantie boeken.
> Extra begeleiding is van harte welkom.

“Het verhaal van Mascopiro” (Marc de Bel) 
bundelt verhalen van Peruaanse en Vlaamse 
senioren over hun veranderende band 
met het bos. Tijdens een interactieve en 
intergenerationele voorleessessie wordt 
het verhaal tot leven gebracht. Bovendien 
ontdekken, proeven en ruiken de kinderen 
bijzonderheden uit het Amazonewoud in de 
boskoffer. BOS+ stelt educatief materiaal ter 
beschikking om achteraf met het thema 
aan de slag te gaan in de klas.

BOS+ is een organisatie die zich inzet
voor bosbehoud, beter en meer bos in 
Vlaanderen en de wereld. Ze bieden de 
voorleessessies gratis aan in samen-
werking met het Vredeshuis.

HET VER-
HAAL VAN 
MASCOPIRO

PRAKTISCH

Doelgroep 
9- tot 12-jarigen

Waar
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
75 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer 
5/11/19 - 12/11/19 - 3/12/19 - 17/12/19
3 vertelsessies per dag (9u, 10u30, 13u30)

Extra
Elke deelnemende klas neemt een exemplaar
van het boek gratis mee naar school.
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Interactieve workshop
over watervervuiling
in Bangladesh Voorleessessie

bosverhalen
Marc De Bel

VOOR GENTSE SCHOLEN



Activiteiten met begeleiding

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 cul-
turele en muzikale verschillen, de eenheid 
in verscheidenheid en het belang van een 
duurzame ontwikkeling van de aarde.

KUNDA-
BUFFI’S 
SCHATKAMER

PRAKTISCH

Doelgroep 
3- tot 10-jarigen
> Kleuteronderwijs
> 1ste en 2de graad lager onderwijs  
 (ook BuBaO)

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

Duur
70 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 70 deelnemers

Wanneer 
Van 4 mei t.e.m. 5 juni 2020,
3 voorstellingen per dag (9u, 10u30, 13u30)

Tips
> K3 en het 1ste leerjaar kunnen samen komen
> (Groot)ouders zijn van harte welkom
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Muzikaal wereldverhaal 
voor jonge kinderen

VOOR GENTSE SCHOLEN

Tien sites in de oude volkswijken rond het 
Gravensteen vormen evenveel aanknopings-
punten om de kinderrechten uit de doeken 
te doen. Het verleden wordt hierbij onder de 
loep genomen, maar tevens wordt benadrukt 
dat vele kinderrechten die bij ons in het 
Noorden een verworvenheid lijken, in het 
Zuiden helemaal niet vanzelfsprekend zijn. 
Dat ‘rechten’ niet saai hoeven te zijn, bewijst 
de puzzelwandeling ‘Recht door de Stad’.

RECHT
DOOR
DE STAD

PRAKTISCH

Doelgroep 
10- tot 15-jarigen
> 3de graad lager onderwijs  
 (ook BuBaO)
> 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs
 (ASO, TSO, BuSO)
> Jeugdwerk

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

Duur
120 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Onbeperkt (1 begeleider per 20 deelnemers)

Wanneer 
Op aanvraag

Tips
> Denk aan de weersomstandigheden.
 Zorg voor aangepaste kledij!
> Voor hoger onderwijs en volwassenen kan
 een aangepaste versie aangevraagd worden.

Kinderrechtenwandeling 
in de Gentse binnenstad



Activiteiten met begeleiding
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1914: Het begin van de Eerste Wereldoorlog. 
Duizenden vaders en zonen verlieten hun 
families om te gaan vechten aan het front. 
Vier jaar lang kregen ze te maken met 
geweld, honger en angst. Mannen, vrouwen 
en kinderen sloegen op de vlucht omdat 
hun huizen, scholen en dorpen waren 
vernield. 

Tijdens deze wandeling leer je het verhaal 
kennen van enkele Gentse soldaten, van 
buitenlandse soldaten die hier ver van huis 
stierven, maar ook van een Gentse spion 
en een aantal gewone burgers.

THEMA-
WANDELING 
WO I

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-15 jarigen
> 3de graad lager onderwijs  
 (ook BuBaO)
> 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs
 (ASO, TSO, BSO, BuSO)
> Jeugdwerk

Waar
Westerbegraafplaats
Palinghuizen 143, 9000 Gent
(vertrekpunt: zij-ingang van de Wester-
begraafplaats aan de Francisco Ferrerlaan)

Duur
90 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer 
Op aanvraag

Tip
Denk aan de weersomstandigheden.
Zorg voor aangepaste kledij!

Wandeling op
de Westerbegraafplaats

De deelnemers worden ‘meegenomen’ 
naar de meidagen van 1940. De School van 
Toen laat dit naadloos toe. Hoe werden de 
leerlingen ingelicht over de Duitse inval? 
Wat waren de onmiddellijke gevolgen? 
Wie sloeg met schamele bezittingen op de 
vlucht? Hoe hernam het ‘normale’ leven? 
Wat waren de regels van de bezettende 
overheid? Hoe evolueerde de schaarste 
inzake voedsel, brandstof en medische 
producten? Hoe creatief omzeilde men 
de avondklok en het verbod om naar de 
Engelse radio te luisteren? Hoe reageerden 
de mensen op collaboratie, jodenvervolging 
en de al dan niet verplichte tewerkstelling? 
Wat moest men doen bij bombardementen… 
Gaandeweg ervaren de deelnemers dat de 
oorlog, die aanvankelijk niet zoveel Belgische 
slachtoffers eiste, toch steeds dramatischer 
werd voor de bevolking.

GEKLEURD 
VERLEDEN

PRAKTISCH

Doelgroep 
10- tot 12-jarigen
> 3de graad lager onderwijs
 (ook BuBaO)
> 1ste graad middelbaar onderwijs
 (ASO, TSO, BSO, BuSO)

Waar
‘De School van Toen’
Klein Raamhof 8, 9000 Gent

Duur
10u tot 12u

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer 
Van 8 oktober 2019 t.e.m. 28 mei 2020
(elke dinsdag en donderdag)

Oorlogsles in
de ‘School van Toen’



Mijn brief aan de oliemannen
Nigeria-Nederland - Documentaire - 15’

(originele versie, Nederlands ondertiteld)

De Nigeriaanse Papilou (14) leeft aan de 
rand van een sterk vervuild stuk land. In de 
achtertuin van zijn vader zijn door een lek 
in een olieleiding duizenden liters ruwe olie 
in de rivier terechtgekomen. Alle gewassen 
zijn vernield en Papilou kan niet eens meer 
voetballen zonder dat de bal in de ruwe olie 
belandt. Papilou wil dat de olievervuiling 
wordt opgeruimd en stopt. Hij schrijft een 
brief aan Shell, de oliemaatschappij die 
verantwoordelijk is. Maar luisteren zij ook 
naar hem en zullen zij hem helpen?

Filmvoorstellingen

FilemKING

PRAKTISCH

Doelgroep 
3e graad lager onderwijs

Waar
Sphinx Cinema
Sint-Michielshelling 3, 9000 Gent

Duur
97 minuten
(67 minuten diverse kortfilms
+ 30 minuten nagesprek)

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
220 plaatsen

Wanneer
25 oktober 2019, 9u30

Avontuurlijke en
ontroerende kortfilms
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VOOR GENTSE SCHOLEN

Tokri (The basket)
India - Animatiefilm zonder woorden - 15’

Tokri gaat over een hechte familie die het 
moeilijk krijgt nadat het dochtertje een 
geheim van haar vader ontdekt. Het is een 
kortfilm - geanimeerd in stop-motion met 
klei - over vertrouwen en liefde. De gedetail-
leerde scènes geven het dagelijkse hectische 
leven in India goed weer. Regisseur Eriyat 
is een pionier in zijn land, en won de eerste 
Cristal Annecy voor India.

199 kleine helden
Mongolië - Documentaire - 12’

Een 12-jarig meisje vertelt over het nomaden- 
leven in Mongolië en over hoe de klimaat- 
verandering  het leven van de dieren bedreigt 
door het tekort aan water. Een kortfilm met 
mooie, epische beelden die een integere 
inkijk in het nomadenbestaan bieden.

The size of things
Colombia - Fictie zonder woorden - 12’

Wanneer Diego een houten stoel in het 
Colombiaanse regenwoud ontdekt, begint 
zijn wereldbeeld te wankelen. Het plotselinge 
verlangen naar materiële bezittingen werpt 
mysterieuze schaduwen op het eenvoudi-
ge leven van de jongen en zijn vader. Een 
filosofische en originele film over bezit en 
verlangen geselecteerd op een aantal inter-
nationale befaamde filmfestivals.

The American Bull
Iran - Fictie - 15’

(originele versie, Nederlands ondertiteld)

De bewoners van een grensdorpje tussen Iran 
en Irak leven van veeteelt. De jonge tiener Sa-
heb bezit de enige Amerikaanse stier uit het 
dorp. Het dier is zijn enige bron van inkomen 
tot zijn stier ziek wordt... Een ontroerende film 
met humor en avontuur.

FilemKING is een filmfestival voor
en door kinderen in Gent. Scholen 
krijgen de kans om met de klas 
te proeven van het aanbod via 
een unieke reeks avontuurlijke en 
ontroerende kortfilms die een blik 
werpen op de dagdagelijkse realiteit 
van kinderen, anders dan de onze. 
Met een nagesprek door een regis-
seur en ervaringsdeskundige.



UNA MUJER 
FANTASTICA

PRAKTISCH

Doelgroep 
3de graad middelbaar onderwijs

Waar
Studio Skoop
Sint-Annaplein 63, 9000 Gent

Duur
104 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
184 plaatsen

Wanneer
19 maart 2020, 10u

Een empathische ode
aan transgenders

16 17

Marina is serveerster en zangeres in de 
Chileense hoofdstad Santiago. Zij heeft een 
relatie met de twintig jaar oudere Orlando. 
De twee zijn dolverliefd, tot Orlando 
onverwacht sterft. Marina wordt niet enkel 
geconfronteerd met het verlies van haar 
geliefde, maar ook met tegenstand van 
Orlando’s familie. Zijn familie stond nooit 
achter hun relatie en is ervan overtuigd dat 
Marina een rol heeft gespeeld bij zijn dood. 
Zij laat zich niet zomaar doen, maar vecht 
voor haar recht om zichzelf te kunnen zijn.

Het productieproces van kleding brengt 
de hele wereld samen: van producent 
tot consument, van arbeidskosten tot 
verkoopprijs. En wanneer de prijzen op hun 
laagst zijn, wanneer de industriële machine 
op volle toeren draait, zijn het altijd de 
toeleveringslanden die het gelag betalen. 
De westerse modewereld is het vertrekpunt 
van deze tocht langs de geografie van het 
textiel, die zowel uit sociaal als ecologisch 
standpunt bekeken een onrechtvaardig 
systeem ontrafelt. Een systeem waar we elke 
keer als we een goedkoop kledingstuk kopen 
mee instemmen. Deze grensverleggende film 
doet ons nadenken over wie de échte prijs 
betaalt voor onze garderobe.

THE TRUE 
COST

PRAKTISCH

Doelgroep 
Vanaf 16 jaar
> Middelbaar onderwijs
> Jeugdwerk
> Hogescholen en volwassenen

Waar
Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
100 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 40 deelnemers

Wanneer
Op aanvraag

Praktisch 
Een didactische handleiding helpt begeleiders
of leerkrachten om met de inhoud van de film
vooraf of nadien in de klas aan de slag te gaan.

Docufilm over de échte 
kost van goedkope kleren

Filmvoorstellingen

VOOR GENTSE SCHOLEN



Educatieve materialen

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 eerste 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 schuil-
plaats ontdekken, zodat het booswicht gevat 
kan worden. Wie de opdracht tot een goed 
einde brengt, verdient de medaille ‘ver-
dediger van de vrede - 1e klas’. 
 

VREDES-
DETECTIVE

PRAKTISCH

Doelgroep 
10- tot 12-jarigen
> 3de graad lager onderwijs (ook BuBaO)
> Jeugdwerk
> Gezinnen

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 spelboekje met
 de opdrachten

Interactief en educatief 
spel in en met de stad

18 19

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 één 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, 
arbeidsomstandigheden en milieu-impact 
komen aan bod.

HOE FAIR
IS SMART?

Lesbundel over
eerlijke electronica

PRAKTISCH

Doelgroep 
3de graad middelbaar 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 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
 Een print kan aangevraagd worden via  
 vredeshuis@stad.gent
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Thema’s in de kijker

In 1960 werd Congo na een korte strijd 
onafhankelijk. Het was voor België het 
einde van meer dan 75 jaar aanwezig-
heid in het Midden-Afrikaanse land. 
Ontdek ons koloniaal verleden en hoe 
dit vandaag nog doorwerkt in ongelijk-
heid, machtsverhoudingen en racisme. 
Dekoloniseren en werken aan racisme 
start in jouw klas!

> Het traject ‘Sporen van kolonisatie’
 bestaat uit 3 stappen (p.5):
 1. Startmoment met de leerkrachten
 2. Aan de slag in de klas
 3. Een begeleid inleefspel in de klas

Belmundo is een jaarlijks activiteiten-
festival in Gent dat internationale soli- 
dariteit op de voorgrond plaatst. Een 
heleboel Gentse organisaties organiseren 
een maand lang tientallen activiteiten. 
Er zijn wandelingen, workshops, films en 
debatten… Kortom, voor ieder wat wils! In 
2019 onderzochten we de grondoorzaken 
van migratie. In 2020 staat het thema
‘gender’ centraal. Doe je mee met de klas?

> ‘Una Mujer Fantástica’ is een ont-
 wapenende ode aan een sterke vrouw in  
 het hedendaagse Chili voor leerlingen  
 uit de derde graad van het middelbaar  
 onderwijs  (p. 16).

‘This is not a game’ is een bordspel waarbij 
leerlingen in de huid kruipen van een 
vluchteling. De 14 waargebeurde 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

PRAKTISCH

Doelgroep 
10- tot 18-jarigen
> 3de graad lager onderwijs
> Alle graden middelbaar onderwijs

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

Duur
Voorzie liefst twee 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 leerkrachten geeft
 ondersteuning 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.

CONGO
60 jaar onafhankelijk

BELMUNDO
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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 work-
shops, educatieve materialen, filmvoorstel-
lingen en nascholingen in deze brochure.

Samen solidair: het Vredeshuis is dé hotspot 
voor campagnes en evenementen zoals 
‘Gent: Fair Trade’ (www.gentfairtrade.be) en 
‘Belmundo’ (www.belmundo.gent).

Herdenken en herinneren: een huis dat 
blijvend aandacht schenkt aan het oorlogs- 
verleden en mee nadenkt over vrede 
wereldwijd vandaag.

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

INTERNATIONALE
SOLIDARITEIT
BEGINT HIER!

Vredeshuis: venster op de wereld

INFO EN INSCHRIJVINGEN

> Inschrijven kan via het online aanvraag-
 formulier op www.stad.gent/vredeshuis
 (in de rubriek ‘Educatief aanbod in het
 Vredeshuis’) 

> (h)eerlijk lunchen: Klassen die hun  
 lunchpakket in het Vredeshuis willen  
 opeten kunnen hun dorst lessen met een  
 fair trade drankje. Oxfam appelsiensap
 of worldshake kost 1 euro per stuk.

Vredeshuis
Sint-Margrietstraat 9
9000 Gent (200 meter van het Gravensteen)
Tel. 09 233 42 95
vredeshuis@stad.gent
www.stad.gent/vredeshuis 

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



@Vredeshuis Gent

@Vredeshuis

@Vredeshuis Voor Gentenaars zonder grenzen

VREDESHUIS
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