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Zowel vandaag als uit de rijke geschiedenis 
van onze stad blijkt dat Gent een open, 
solidaire stad is met een aandachtig oog op 
de wereld, zowel de wereld héél dichtbij 
als de wereld verderaf!

Als schepen van Noord-Zuidsamenwerking 
wil ik maximaal informeren en sensibiliseren 
op het gebied van wereldverhoudingen, 
belang van internationale solidariteit, 
‘eerlijke handel’, over onze ecologische 
voetafdruk en de impact daarvan op ons 
klimaat. Het Vredeshuis speelt daar ook 
zijn rol in. Een open, laagdrempelig huis 
waar van gedachten wordt gewisseld en 
waar activiteiten worden aangeboden die 
jongeren en volwassenen bewust maken 
van de Noord-Zuidverhoudingen.

Met het Vredeshuis beschikt Gent over 
de ideale uitvalsbasis om bij te dragen tot 
het bereiken van deze doelstellingen. In 
deze brochure vind je het rijke en diverse 
aanbod. De aangeboden activiteiten
zijn gratis. De meeste worden professioneel 
begeleid, andere reiken leerkrachten een 
instrument aan om zelf aan de slag te gaan 
in de klas.

Tine Heyse
schepen van Milieu, Klimaat, Energie 
& Noord-Zuid
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Het thema eerlijke handel wordt op een 
actieve manier verkend. Na deze nascholing 
kan je meteen aan de slag in jouw klas!

• Ontdek hoe je fair trade kan linken aan  
 concrete vakken en vakoverschrijdende  
 projecten.

• Verken educatieve materialen om eerlijke  
 handel op een aantrekkelijke manier in de  
 klas te behandelen.

• Leer na een oefening in ‘creatief denken’  
 hoe je deze vaardigheid kan integreren  
 in de les om bijvoorbeeld jouw fair trade  
 traject te vertalen in actie.

PRAKTISCH

Doelgroep 
Leerkrachten basisonderwijs

Waar
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
150 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 50 leerkrachten

Wanneer
Woensdag 21 september 2016, 13u30 tot 16u

Tip
Ontdek ook het educatief aanbod in het kader 
van de week van de Fair Trade 2016.
> Poppentheater en vertelvoorstelling  
 ‘Sproetenkop’ (p. 5)
> Workshop ‘De eerlijke fabriek’ (p. 6)

FAIR TRADE 
(CRE)ACTIEF
ONTDEKKEN

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 welover-
wogen smeltkroes van vertel- en figuren- 
theater, gedragen op een muzikale basis. 

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

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-15 jarigen
> 3de graad basisonderwijs (ook BLO)
> 1ste graad middelbaar onderwijs (ASO, TSO,  
 BSO, BUSO)

Waar
ARCA theater, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent

Duur
50 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 120 deelnemers per voorstelling

Wanneer 
Week van de fair trade!
> 6 oktober 2016: 9u30, 11u of 13u30
> 7 oktober 2016: 9u30, 11u of 13u30

Tip
Ontdek ook het ander aanbod in het kader 
van de week van de Fair Trade 2016.
> Workshop ‘De eerlijke fabriek’ (p. 6)
> Vorming voor leerkrachten ‘Fair Trade
 in de klas’ (p. 4)

Poppentheater 
en vertelvoorstelling 
over eerlijke handel

SPROETEN-
KOP

Nascholing voor leerkrachten basisonderwijs Activiteiten met begeleiding

NIEUW NIEUW



Wanneer zijn kleren schone kleren?  De 
kinderen ontwerpen zelf een textielfabriek 
en ontdekken zo alles over schone Kleren. 
De jonge ondernemers bedenken creatieve 
ideeën en ondervinden dat winst niet de 
enige drijfveer kan zijn. Aandacht voor het 
milieu en de mensen zijn ook  belangrijk.  
Door in de huid van een ondernemer te 
kruipen, ontdekken ze het verhaal achter 
de Schone Kleren Campagne.

In de workshop gaan deelnemers aan de 
slag met de werkvormen creatief denken 
om na te denken over het thema eerlijke 
handel.

Tien sites in de oude volkswijken rond 
het Gravensteen vormen evenveel 
aanknopingspunten 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’.

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-15 jarigen
> 3de graad basisonderwijs(ook BLO)
> 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs  
 (ASO, TSO, BSO, 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

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

Kinderrechtenwandeling
in de Gentse binnenstad

RECHT
DOOR 
DE STADWorkshop over schone kleren

DE EERLIJKE
FABRIEK
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Activiteiten met begeleiding

NIEUW

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-12 jarigen
> 3de graad basisonderwijs

Waar
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
75 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 25 deelnemers per workshop

Wanneer 
Week van de fair trade!
> 10 oktober 2016: 10u30 of 13u30
> 11 oktober 2016: 10u30 of 13u30
> 12 oktober 2016: 10u30
> 13 oktober 2016: 10u30 of 13u30
> 14 oktober 2016: 10u30 of 13u30

Tip
Ontdek ook het ander aanbod in het kader 
van de week van de Fair Trade 2016.
> Poppentheater en vertelvoorstelling  
 ‘Sproetenkop’ (p. 5)
> Vorming voor leerkrachten ‘Fair Trade
 in de klas’ (p. 4)

Extra
Elke deelnemende klas krijgt het methode-
boek ‘creatief denken’ mee naar school.



Kundabuffi is de enige van het dorp 
die de wereld al gezien heeft. 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 
gebruiksvoorwerpen. De centrale thema’s 
zijn: de rijkdom van culturele en muzikale 
verschillen, de eenheid in verscheiden-
heid en het belang van een duurzame 
ontwikkeling van de aarde.

KUNDABUFFI’S 
SCHATKAMER

PRAKTISCH

Doelgroep 
3-10 jarigen
> kleuteronderwijs
> 1ste en 2de graad basisonderwijs (ook BLO)
> jeugdwerk

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

Duur
70 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 60 deelnemers

Wanneer 
Van 2 mei tot 2  juni 2017, 
3 voorstellingen per dag (9u, 10u30, 13u30)

Tip
> K3 en het 1ste leerjaar kunnen samen komen
> (Groot)ouders zijn van harte welkom.

Muzikaal wereldverhaal
voor jonge kinderen

Losbol is een zeer herkenbare jonge snater, 
zoals de leerlingen van de doelgroep, 
die al eens slordig omspringt met water, 
die soms blikjes bij het restafval gooit of 
snoeppapiertjes op de composthoop gooit, 
die nutteloos lichten laat branden of de 
deur open laat terwijl de verwarming aan-
staat. Allemaal zaken die er voor zorgen 
dat Losbol nogal wat ergernis opwekt in 
zijn omgeving. Hij kan wat hulp gebruiken 
om zijn gedrag te verbeteren. 
Daarvoor nodigt hij graag uw klas uit. 
Via een leuk verhaal en een uitdagende 
quiz leren de deelnemers spelenderwijs 
aan Losbol (en aan zichzelf) hoe om te 
springen met water, energie en afval. 
Speciale aandacht gaat naar de zeer actuele 
klimaatproblematiek. 

Tijdens de activiteit hanteren de deel-
nemers een kleurrijke brochure die ook 
later kan aangewend worden als verwer-
kingsinstrument.

PRAKTISCH

Doelgroep 
6-10 jarigen
> 1ste en 2de graad basisonderwijs (ook BLO)
> jeugdwerk

Waar
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
90 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas (maximum 24 lln.)

Wanneer 
Op aanvraag

Tip
> Het eerste leerjaar kan je best na 
 de paasvakantie boeken.
> (Groot)ouders zijn van harte welkom

LOSBOL
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Workshop over 
verstandig omspringen met 
water, energie en afval

Activiteiten met begeleiding



1914. Het begin van de eerste wereld-
oorlog. Duizenden vaders en zonen ver-
lieten 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 moesten 
op de vlucht slaan 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 
spionnen en een aantal gewone burgers.

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-15 jarigen
> 3de graad basisonderwijs(ook BLO)
> 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs  
 (ASO, TSO, BSO, BUSO)
> jeugdwerk

Waar
Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 
9000 Gent

Duur
90 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer
van 15 oktober 2016 tot 15 december 2016

Tip
> Denk aan de weersomstandigheden. 
 Zorg voor aangepaste kledij!
> Ontdek ook de ‘oorlogsles’ Gekleurd verleden  
 (p. 11)

THEMA-
WANDELING
WO I
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Wandeling op 
de Westerbegraafplaats

De deelnemers worden ‘meegenomen’ 
naar de meidagen van 194O. De School van 
Toen laat dit naadloos toe. Hoe werden de 
leerlingen ingelicht over de Duitse inval? 
Wat waren de onmiddellijke gevolgen? Wie 
vertrok 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 reageer-
den de mensen op collaboratie, joden-
vervolging 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 wordt voor de 
bevolking.

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-12 jarigen
> 3de graad basisonderwijs(ook BLO)
> 1ste graad middelbaar onderwijs (ASO, TSO,  
 BSO, BUSO)

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

Duur
Van 10u tot 12u

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Per klas

Wanneer 
Van 11 oktober 2016 tot 30 mei 2017
(elke dinsdag en donderdag)

Oorlogsles in 
de ‘School van Toen’

GEKLEURD
VERLEDEN

Activiteiten met begeleiding

HELLONIEUW
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Er is een topcrimineel gesignaleerd in de 
stad. Hij is er op 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 aan-
gesproken 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 reconstru-
eren 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’.

PRAKTISCH

Doelgroep 
10 tot 12-jarigen
> 3de graad basisonderwijs(ook BLO)
> jeugdwerk
> gezinnen

Waar
Vertrek in het Vredeshuis, Sint-Margriet-
straat 9, 9000 Gent.  De wandeling loodst 
deelnemers door de Gentse binnenstad.

Duur
90 à 120 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Wanneer 
Op aanvraag

Extra
> Een handleiding helpt begeleiders, leer- 
 krachten 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

VREDES-
DETECTIVE

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 combi-
naties zijn zo goed als eindeloos.

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

PRAKTISCH

Doelgroep 
10-12 jarigen
> 3de graad basisonderwijs

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)

Extra 
> Begeleiders of leerkrachten beschikken
 over een map met 8 vertelwaaiers + 
 een handleiding met het lesverloop
> De verhalenmachine kan samen met de  
 didactische handleiding afgehaald worden  
 in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9,  
 9000 Gent (zolang de voorraad strekt).  
 Graag vooraf een seintje via 
 vredeshuis@stad.gent

Een verhalenmachine

HIHALLO-
HELLOHOI

Educatieve materialen

NIEUW
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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.

PRAKTISCH

Doelgroep 
15-18 jarigen
> 2de en 3de graad middelbaar onderwijs
> jeugdwerk

Waar
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
100 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 40 deelnemers

Wanneer 
Op aanvraag, beschikbaar vanaf oktober 2016

Extra
> 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

THE TRUE
COST

Martin Wolff wordt in het Duitsland van de 
jaren 1930 als tiener gepest vanwege zijn 
Joodse afkomst. Een verhuis naar Polen zorgt 
voor een leven in een meer beschermde 
Joodse gemeenschap. Maar niet voor lang. In 
1942 worden Martin’s ouders en zijn kleine 
broertje naar Belzec gedeporteerd. Een jaar 
later belandt hijzelf in Auschwitz. Bij de ont-
ruiming van dit kamp in 1945 onderneemt 
hij de dodentocht naar Buchenwald en Dora. 
Daar wordt hij bevrijd door de Amerikanen. 
In Antwerpen ontmoet hij zijn toekomstige 
vrouw Martha en samen vestigen ze zich in 
Gent waar ze 7 kinderen opvoeden. Lange 
tijd zweeg hij in alle talen over zijn ervaringen. 
Tot de kleinkinderen hem wel aan de praat 
krijgen. Niet voor lang echter want in 1992 
sterft hij. Vergezeld van de klein- en achter- 
kleinkinderen gaan zijn kinderen tijdens deze 
docufilm op zoek naar de sporen van hun 
vader.

PRAKTISCH

Doelgroep 
vanaf 17 jaar
> 3de graad middelbaar onderwijs
> hogescholen en volwassenen

Waar
Vredeshuis, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent

Duur
89 minuten

Prijs
Gratis

Aantal deelnemers
Maximum 40 deelnemers

Wanneer
Op aanvraag

Extra 
> Bij inschrijving wordt gepeild in welk  
 kader de groep de film wil bekijken. 
 Op basis daarvan wordt een specifieke  
 begeleiding voorzien.

Docufilm over de tragische
reis van Martin Wolff door-
heen de concentratiekampen

MARTIN’S 
JOURNEY

Filmvoorstellingen

NIEUW NIEUW



ARRANGEMENTEN

Maak het thema eerlijke handel op een 
boeiende en interactieve manier tastbaar 
voor leerlingen van de 3de graad van het 
basisonderwijs en 2de of 3de graad van 
het secundair onderwijs.

De collectieve herinnering aan menselijk 
leed veroorzaakt door oorlog, intolerantie 
of uitbuiting biedt een basis om verder aan 
de slag te gaan in de klas.
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> Nascholing voor leerkrachten basis-
 onderwijs 'Fair Trade (cre)actief ontdekken'
 (p. 4) / Basisonderwijs

> Vertel- en figurentheater 'Sproetenkop' 
 (p. 5) / Basisonderwijs

> Workshop 'De eerlijke fabriek'
 (p. 6) / Basisonderwijs

> Docufilm 'The True Cost' over de échte kost  
 van goedkope kleren
 (p. 14) / Secundair onderwijs

5 tot 15 oktober 2016

WEEK VAN DE 
FAIR TRADE

Herinneringseducatie:
bouwen aan een houding
van actief respect vandaag

OORLOG IS 
GEEN SPEL

> Begeleide themawandeling over WOI 
 op de Westerbegraafplaats 
 (p. 10) / Basisonderwijs & Secundair onderwijs

> Gekleurd verleden, een 'Oorlogsles'
 in de School van Toen 
 (p. 11) / Basisonderwijs

> Martin's Journey, een docufilm over de  
 tragische reis van Martin Wolff doorheen 
 de concentratiekampen
 (p. 15) / Basisonderwijs

Kinderen horen te spelen en naar school te 
gaan. Werken en geld verdienen, dat mogen 
enkel volwassenen. Discussie gesloten, of 
toch niet? 
Wie dacht dat kinderarbeid vandaag enkel 
voorkwam in het Zuiden heeft het mis.  Ook 
na de invoering van de leerplicht in België 
in 1914 en het VN-Kinderrechtenverdrag in 
1989 roept het wereldwijd controverse op.

De tentoonstelling geeft kinderarbeid een 
gezicht. Veertien kinderen bij ons en ver 
weg nemen het woord. Pakkende foto’s en 
persoonlijke bezittingen tonen hun leven. 
Een interactieve tijdslijn toont de belang-
rijkste mijlpalen uit de geschiedenis van 
kinderarbeid in België.  Hoe zijn de sociale 
wetten ontstaan? Wat is het VN-Kinder-
rechtenverdrag? Waarvoor staat ILO?

MIAT - EXPO 
Made by children. 
Kinderarbeid vroeger en nu
20/11/2016 – 7/01/2018

VREDESHUIS
& MIAT: 
EEN UNIEKE 
DAG GENT

THEMA IN DE KIJKER

Het Vredeshuis en het MIAT bieden twee 
arrangementen aan:

Basisonderwijs 3de graad  
> Rondleiding 'Made by Children' (MIAT) 
 - 90 min.
> Stadswandeling over kinderrechten 'Recht  
 door de stad' (Vredeshuis) - 120 min. (p. 7)

Secundair onderwijs 2de en 3de graad  
> Rondleiding 'Made by Children' (MIAT) 
 - 90 min.
> Docufilm ‘The True Cost’ over de échte kost
 van goedkope kleren (Vredeshuis) 
 - 100 min. (p. 14)

Wanneer 
Op aanvraag

Prijs
Schoolgroepen € 75 (inclusief museumtoegang)

Aantal deelnemers
20 personen per gids

Reservaties
Kan elke dag geboekt worden tijdens de 
openingsuren - online via www.miatgent.be 
of boekjebezoek (09 210 10 75), van 
maandag tot vrijdag, 9 tot 18 uur

In het kader van de Week van de
Fair Trade, een initiatief van de
Belgische ontwikkelingssamenwerking
> www.weekvandefairtrade.be
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VREDESHUIS: VENSTER OP DE WERELD

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 heel wat 
verenigingen die zich inzetten voor sociale 
rechtvaardigheid wereldwijd.

In een notendop:

Uw klas op de wereldkaart: ontdek de 
workshops, educatieve materialen, film-
voorstellingen en nascholingen in deze 
brochure.

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

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 activi-
teiten: gratis ruimtes voor vergaderingen, 
trainingen, bijeenkomsten en evenementen 
met een blik op de wereld.

Meer info: www.stad.gent/vredeshuis

INTERNATIONALE 
SOLIDARITEIT BEGINT HIER!

INFO EN INSCHRIJVINGEN

> Inschrijven kan via 09 233 42 95  
 of vredeshuis@stad.gent 
> (h)eerlijk lunchen: Klassen die hun lunch- 
 pakket 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)



V.U. Paul Teerlinck, Botermarkt 1, 9000 Gent


