Verschijnen: 2 x per jaar in september en januari / VU en afzendadres: Jan Dessein, Wereldhuis West-Vlaanderen, Hugo Verrieststraat, 8800 Roeselare / P911720 afgiftekantoor: Brugge Masspost

Wereldhuis West-Vlaanderen

NIEUWSBRIEF
NAJAAR 2020

1

INHOUD

Wereldhuis West-Vlaanderen
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden
Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
www.facebook.com/wereldhuiswvl

Elke dag open van 8.30 tot 17 uur
Het Wereldhuis is vlot bereikbaar en op
wandelafstand (6 min.) van het station van Roeselare.
Gratis parking en ingang via Cichoreistraat,
2
50°56’59.8”N
3°07’31.3”E
Blijf op de hoogte van activiteiten en nieuws uit
het Wereldhuis en het werkveld: abonneer je op het
maandelijks e-zine Wereldhuis West-Vlaanderen
via abonneren.west-vlaanderen.be
vormgeving: Aynsley Bral, Provincie West-Vlaanderen
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DE WERELD
IN BEELD
Ik koos voor een foto waarop een
medewerker van Artsen Zonder Grenzen,
volledig in beschermingsuitrusting,
een jongetje onderzoekt in een van de
opvangfaciliteiten in Griekenland.
De COVID-19-crisis trof ons allemaal.
Als Provincie namen en ondersteunden
we noodmaatregelen; zowel bij ons als
elders in de wereld. Het virus stopt niet
aan landsgrenzen, dan mag solidariteit
dat ook niet doen. We laten de meest
kwetsbaren, waar ook ter wereld, niet in de
steek. Noodhulp is één manier waarop de
Provincie bijdraagt aan een meer solidaire
maatschappij.
Jean de Bethune,
gedeputeerde Noord-Zuidbeleid

DE WERELD
IN CIJFERS
De Provincie trekt 300.000 euro uit
voor noodhulp naar aanleiding van
de uitbraak van het COVID 19-virus.
Het geld gaat naar 27 projecten van
ngo’s, 12-12 en 4de pijlerorganisaties
in 15 verschillende landen.
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VRANK
& VRIJ

Luk Dombrecht,
vrijwilliger 11.11.11 West-Vlaanderen

Wat was vandaag je eerste gedachte?
Een nieuwe dag, nieuwe uitdagingen en
nieuwe mogelijkheden. Maar eerst een
“zjatte kaffie” of drie.
Wat is je grootste angst?
Verlamd te worden door angst, waardoor
ik niets meer kan, durf of wil doen. En mijn
dierbaarste bezit verliezen.
Wat is je dierbaarste bezit?
Ik ben niet zo’n bezitterig type, maar m’n
liefde zou ik niet graag verliezen. Liefde
voor m’n vriendin, liefde voor de muziek,
liefde voor de fotografie, liefde voor de
ngo’s waar ik vrijwilligerswerk voor doe…
Wat is de belangrijkste les die het
leven je al leerde?
Niet iedereen is goed en eerlijk, maar de
meerderheid wel.
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Wat betekent wereldburgerschap
voor jou?
Een manier van denken en leven. En
anderzijds een engagement opnemen.
Voor mij is het een mindset, die ernaar
streeft dat iedereen hier en op de rest van
de aardbol een goed of om te beginnen
beter leven kan hebben. En die er tegelijk
voor zorgt dat natuur en leefmilieu niet
vernietigd worden.
Bewust zijn van de problemen, maar
ook zoeken naar oplossingen en ernaar
leven. Zich inzetten bij 11.11.11, Amnesty
International en andere ngo’s die zich
bekommeren om het Zuiden, maar ook om
meer rechtvaardigheid hier in eigen land.
Zorgen dat onze ecologische voetafdruk
zo klein mogelijk is of wordt: lokaal kopen,
goed nadenken hoe we op reis gaan, letten
op water- en energieverbruik…
Wereldburgerschap is ook deze levensvisie
aanbrengen bij andere mensen, zonder hen
eerst een schuldgevoel aan te praten.

Wat is je mooiste bijdrage aan onze
wereld?
Heb ik wel een échte bijdrage geleverd? De
uren vrijwilligerswerk die ik investeer in
11.11.11, de Wereldwinkel… Is dat wel een
voldoende bijdrage voor deze wereld? Heb
ik wel ‘een steen verlegd in de rivier’? Zoals
Bram Vermeulen zingt: “Ik heb een steen
verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik
dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde
’t bewijs van mijn bestaan. Omdat, door
het verleggen van die ene steen, het water
nooit dezelfde weg zal gaan.”
Welk boek opende jouw ogen?
Het eerste boek dat me deed nadenken
over het leven, las ik vermoedelijk als 13- à
14-jarige: “Le Petit Prince” van Antoine de
Saint-Exupéry. Ik heb het toch enkele keren
herlezen. Het veroorzaakte ook een van de
eerste “conflicten” met een leerkracht: ik
moest mijn interpretatie geven, maar de
enige kritiek en opmerkingen gingen over
mijn ongelinieerde papier en niet over de
inhoud. Daarna kwam het eigenlijk nooit
meer ‘goed’ met mijn houding tegenover
gezag.
Welke film opende jouw ogen?
De film “Woodstock”, hoewel ik dat toen
nog niet besefte. Ik bekeek hem een viertal
keer en ervaarde de kracht die van beeld
en/of muziek kan uitgaan. Beelden en in
die tijd vooral foto’s hadden de kracht
om veranderingen in gang te zetten
of te versterken. Denken we alleen al
aan Nick Uts foto van het Vietnamese
napalmmeisje.
Welke muziek inspireerde je?
Al op heel jonge leeftijd was ik fan van Bob
Dylan, Pete Seeger en die generaties van
protestzangers.
Voor mij is muziek, net als foto of film,
ondersteunend en onmisbaar voor een

goeie - politieke - actie: wat de mensen
horen en zien blijft langer hangen dan een
droge analyse, hoe goed die ook is. Het ene
kan het andere niet vervangen, maar is wel
ondersteunend of soms leidinggevend.
Naar wie kijk je op en waarom?
Ik heb nooit echt naar iemand opgekeken
of een idool gehad, maar een quote
van Ché Guevara blijft me bij. Toen een
journalist hem vroeg wat hij kon doen
voor de revolutie, antwoordde hij met een
wedervraag: “Wat is jouw job?”
De journalist antwoordde: “Ik ben
journalist”, waarop Ché de gevleugelde
woorden sprak: “Ik wàs dokter ”(met

achterliggend natuurlijk: geef je job op en
vervoeg de guerrilla, dan doe je iets voor
de revolutie).
Wat zou je willen doen of voor de
wereld willen betekenen als je meer
lef had?
Misschien ook kunnen zeggen: “Ik wàs
fotograaf/bediende/kelner/vrijwilliger/...”
Want als ik meer lef had gehad, had ik een
guerrilla vervoegd zoals bijvoorbeeld Serge
Berten.
Benieuwd naar nog meer Luk?
Lees het volledige interview op
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
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WIST JE DAT…
… de Provincie ook dit jaar bijenbloemen-

… het toch niet helemààl stil was rond het

zaadmengelingen verspreidde? Samen met nog

Wereldhuis tijdens de lockdown? Wij mochten

andere veld-, zomer- en vlinderbloemen fleuren ze

dan wel amper reizen, maar de gierzwaluwen

onze voortuin, en ineens ook heel ons straatje op.

trokken zich er niets van aan. Jaarlijks komen ze
over uit Midden- en zelfs Zuid-Afrika om bij ons

Katrijn Compernolle, medewerker Wereldhuis

tussen mei en augustus op warme zomeravonden
hun typische ‘wiiiiizzzzz’ te laten horen. Om
deze Europees beschermde soort te helpen,

… het zodanig stil was in het Wereldhuis tijdens

voorzien we nestbakken bij het Wereldhuis.

de lockdown, dat het best wel eng was in het grote

Wist je trouwens dat gierzwaluwen tot wel 120

gebouw? Ik schrok zelfs eens super erg van mijn

km/u. kunnen vliegen? En dat ze slapen met één

eigen schaduw! Pfieuw!

hersenhelft tegelijk? Daardoor kunnen ze ook al
slapend blijven vliegen. Want met hun korte poten

Joke Balcaen, medewerker Studio Globo

kunnen ze amper landen. Dat doen ze enkel om te
broeden.
Pieter Santens, medewerker Wereldhuis
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UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM
Gewikt en gewogen

Op zoek naar inspiratie?

“Het aanbod aan NT2-materialen in het

Deze materialen worden vaak ontleend:

Wereldhuis is op korte tijd enorm uitgebreid

• De digitale kamishibai: een vertelkiosk met

en blijft maar groeien. Voor leerkrachten

98 verhalen in 21 talen voor kinderen van

van meertalige kinderen is het vaak niet

3 tot 10 jaar. Aan sommige verhalen is er

evident om concrete materialen te vinden
waarmee je Nederlands speels, motiverend

een verwerkopdracht gekoppeld.
• Het boek ‘Actief met taal, didactische

en beklijvend aanbrengt en inoefent. In

werkvormen voor het talenonderwijs’.

het Wereldhuis vind je die materialen wel:

De 60 lesmethoden, gewaardeerd op aantal

geen kant-en-klare methode die dan toch

leerlingen en niveau, zijn onderverdeeld in de

net niet past voor “jouw” nieuwkomer,

categorieën lezen, luisteren, spreken, schrijven

maar wel een ruime waaier aan didactische
achtergrondinfo, taalspellen, luisterboeken,

en woordenschat.
• Collarcards: reeksen van fotokaarten met

handleidingen…

alledaagse voorwerpen, tegenstellingen,

Je kiest à la carte wat er aansluit bij de noden

werkwoorden, verschillen, voorzetsels, grappige

van jouw leerling(en). Een aanrader voor elke

figuren … De beelden nodigen uit om in gesprek

(AN)-leerkracht!”

te gaan op verschillende niveaus.

Ellen Vanantwerpen, coördinator AN-werking

Snuister zelf in het aanbod: west-vlaanderen.be/

van scholengroep Arkorum en coördinator

wereldhuis/documentatiecentrum

van het netwerk Onthaalonderwijs Roeselare
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LAZY TIPS VOOR
EEN CRAZY WERELD
Het lijkt onmogelijk voor een enkeling om
het verschil te maken. Moet je gewoon
opgeven? Nee! Verandering begint bij
jou. Elk individu op deze planeet, zelfs
de meest luie persoon, is een deel van de
oplossing.

Dingen die je vanuit je luie zetel kunt doen:
• Probeer minder te printen. Zie je online
iets dat je wil onthouden? Noteer het in
een notitieblok of op een digitale post-it.
• Delen, niet gewoon leuk vinden! Zie je
interessante posts op sociale media over
vrouwenrechten of klimaatverandering?
Deel ze. Zo zien ook jouw vrienden ze.
• Ga online op onderzoek en koop
enkel van bedrijven die duurzaam en
milieuvriendelijk produceren.
• Verminder je koolstofuitstoot. Je kunt je
eigen koolstofvoetafdruk berekenen op
Climate Neutral Now.
Uit “The Lazy Person’s guide to saving
the world”, gratis verkrijgbaar in het
Wereldhuis
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HET EI
VAN...

Jan Dessein,
coördinator wereldhuis

Met een ei zitten:
• een mening delen met wie het horen wil;
• werken aan je nageslacht, een vogel gelijk;
• ergens bang voor zijn.
In deze rubriek legt een bevlogen wereldburger een ei.
Geheel in eigen naam, naar eigen smaak en inzicht.

‘“Jan,
leg eens een ei”,
vroegen ze me, “het is voor
de nieuwsbrief”. Het bleek niet de
bedoeling mijn pluimvee-imitatietalent
provinciaal ten berde te brengen. Het leek me
ook weinig waarschijnlijk dat de hele wereld, of toch
minstens alle lezers van deze nieuwsbrief nieuwe stijl,
zaten te wachten op een diep inzicht van me. Maar ik deel
graag een angst met je. Angst is een te zwaar woord, maar het
is een vervelend gevoel dat me nu al weken gezelschap houdt.
We beleven bijzondere tijden. Een historische periode die schreeuwt
om beslissingen. Beslissingen van de WHO, de veiligheidsraad,
kustburgemeesters… Ook in het Wereldhuis moeten we kiezen.
Het is een vervelende eigenschap van euro’s, dat je ze maar één
keer kunt uitgeven.
Wat je aan noodhulp geeft, is weg voor al langer geplande investeringen.
Als je projecten extra ondersteunt om de gevolgen van COVID te
counteren, kun je minder nieuwe initiatieven honoreren.
De gevolgen van het virus dat over de wereld rondwaart, zijn schrijnend
voor heel veel mensen en organisaties. De keuze hoe en wie je helpt,
is niet eenvoudig. Zien we hier een natuurlijke selectie en laten we
organisaties kopje onder gaan? Of zetten we in op de redding van
organisaties, ook als dat betekent dat daarmee nieuwe veelbelovende
initiatieven even (maar dat “even” kan lang duren) in de koelkast
moeten? En hoe weersta je aan de lokroep om eerst de lokale
noden te lenigen, maar ook de globale solidariteit vol te
houden? We geraken er wel uit. De perfecte oplossing voor
iedereen bestaat niet. Maar we garanderen dat, wat
de deputatie ook beslist, die beslissingen genomen
worden met jouw belangen en die van je partners
en doelgroepen als uitgangspunt.’
Jan Dessein, coördinator
Wereldhuis
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GLOBAAL KABAAL

IN DE KLAS

15/9 - EUROPA EN EEN GEMEENSCHAPPELIJK MIGRATIEBELEID
DATUM VOLGT - VAN KATOEN, HET VERHAAL ACHTER JOUW

28/10 - MATERIALENDAG:
WAT SCHAFT DE POT?

ONDERBROEK
17/11 - DE BLIK VAN KHALID BENHADDOU OP ONZE
SAMENLEVING VOL DIVERSITEIT

PROGRAMMA
WERELDHUIS
NAJAAR 2020

MIGRATIE
19/11 - PROVINCIALE WERKING MIGRATIE
VERNIEUWT
DATUM VOLGT - WERKEN ALS VRIJWILLIGER MET
MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND
DATUM
VOLGT - WERKEN ALS WELZIJNSWERKER
12
MET MENSEN MET EEN MIGRATIEACHTERGROND
28/9, 12/10 EN 19/10 - TAALVERWERVING EN
MEERTALIGHEID IN HET LAGER ONDERWIJS

NETWERKMOMENT

10/10 - NETWERKDAG WORD WERELDBUR

RGER

INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING
14/9 - REGLEMENT INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN
30/9 - REGLEMENT WERELDBURGERSCHAP
3/11 - REGLEMENT INTERNATIONALE ONDERWIJS-, STAGE- EN
ONDERZOEKSERVARINGEN
15/12 - PROJECTOPROEP RECHTSTREEKSE UITWISSELING VOOR
GEMEENTEBESTUREN

REGLEMENT INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN
31/8 - FEEDBACK OP JE AANVRAAG
DATUM VOLGT - HOE ORGANISEER JE NOODHULP?
DATUM VOLGT - WELK BEELD VERSPREID JE OVER HET ZUIDEN?
14/11 - SAMENWERKEN IN EN VOOR DR CONGO
DATUM VOLGT - HOE STEL JE EEN FONDSENWERVINGSPLAN OP?
15/12 - CAFÉ DE 4 SEIZOENEN

13

14

PROGRAMMA
NAJAAR 2020
IN DE KLAS
WAT SCHAFT DE POT?
Materialendag
Wo. 28 oktober, 12.30 - 16.30 u.
Wereldhuis
Hoe maak je leerlingen uit het
basisonderwijs warm voor duurzame
voeding? Wat is duurzame voeding
eigenlijk? Hoe herken je die en waar
vind je ze?
Kennismaking met het thema, maar
vooral ook met een gevarieerde greep uit
concrete lesmaterialen over duurzame
voeding: probeer een aantal spellen uit,
laat je inspireren door goede voorbeelden,
grasduin in de lesmappen...
reineke.gouwy@west-vlaanderen.be

NETWERKMOMENT
NETWERKDAG WORD
WERELDBURGER
Lezingen - workshops
Za. 10 oktober, 9 - 13 u.
Verschillende locaties
De netwerkdag in tijden van corona:
we blijven doorgaan! Splinternieuw qua
aanpak: in Brugge, Roeselare en Kortrijk
verzamelen kleinere groepen. Kun je er niet
bij zijn? Volg dan alles via livestream of
herbekijk alles online.
Ontdek het programma, zoals vanouds
interessant en gevarieerd in thema’s én
methodieken.
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

15

circulaire mode.
I.s.m. het Postgraduaat Duurzame
Ontwikkeling en de Noord-Zuidraad Kortrijk.
stefan.lannoo@west-vlaanderen.be

DE BLIK VAN KHALID
BENHADDOU OP ONZE
SAMENLEVING VOL DIVERSITEIT

GLOBAAL KABAAL
EUROPA EN EEN
GEMEENSCHAPPELIJK
MIGRATIEBELEID
Lezing
Di. 15 september 2020, 19.30 - 21.30 u.
Wereldhuis
Europahuis Ryckevelde brengt je een
stand van zaken met betrekking tot de
vluchtelingencrisis in Europa. Welke rol
spelen de individuele lidstaten? Welke
regelgeving en welk beleid heeft de Unie
in haar arsenaal? Wat voor richting gaat
Europa uit?
bart.verstraete@west-vlaanderen.be

VAN KATOEN, HET VERHAAL
ACHTER JOUW ONDERBROEK
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Documentaire - nabespreking
November, datum en uur nog te bepalen
Budafabriek, Kortrijk
Neem een intieme kijk in het leven
van vijf vrouwen in de textielsector. De
awardwinnende documentaire “Van katoen,
het verhaal achter jouw onderbroek”
volgt de reis van een onderbroek: van
de katoenvelden in Oezbekistan, langs
de ververijen in India en de fabrieken in
Indonesië, tot in de winkel in België.
Nadien ga je dieper in op de
arbeidsomstandigheden in de
kledingindustrie en op duurzame kleding en

Lezing
Di. 17 november, 19.30 - 21.30 u.
Wereldhuis
Khalid Benhaddou is hoofdimam van
de El Fath-moskee in Gent, auteur én
winnaar van de Prijs voor Mensenrechten
2017. Hij neemt je mee in zijn oproep
naar gedeeld burgerschap. Zijn zoektocht
leidt je langs vragen als: hoe gaan we om
met een samenleving met een enorme
diversiteit? Hoe organiseren we een
volwaardig dialoog tussen diverse culturen
en levensbeschouwingen? Wat zijn onze
gedeelde waarden? Hoe vertaal je dit alles
concreet in het onderwijs?
reineke.gouwy@west-vlaanderen.be

MIGRATIE
TAALVERWERVING EN
MEERTALIGHEID IN HET LAGER
ONDERWIJS
Vormingsreeks
Ma. 28 september en ma. 12 en 19 oktober
Wereldhuis
Voor het eerst een anderstalige leerling
in je klas of op school? Dan zit je wellicht
met heel wat vragen. Je gaat in kleine
groepjes aan de slag rond taalverwerving
en meertaligheid bij kinderen.
Ellen Vanantwerpen, pedagogisch
coördinator bij de scholengroep Arkorum,
geeft je tips en adviezen waar je mee aan
de slag kunt.
I.s.m. Arkorum en het Agentschap
Integratie en Inburgering.
lobke.roygens@west-vlaanderen.be

WERKEN ALS WELZIJNSWERKER
MET MENSEN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND
Vormingsreeks
Online
Van oktober 2020 tot en met mei 2021
verdiep je je in groep in twee grote
thema’s: communicatie met anderstaligen
en psychosociaal welbevinden van mensen
met een migratieachtergrond.
I.s.m. Howest, VIVES en het Agentschap
Integratie en Inburgering.
lobke.roygens@west-vlaanderen.be

WERKEN ALS VRIJWILLIGER
MET MENSEN MET EEN
MIGRATIEACHTERGROND
Vormingsreeks
Online
Corona woedt door het land en
dat heeft waarschijnlijk ook jouw
vrijwilligerswerk met mensen met een
migratieachtergrond wat veranderd. Dit
najaar bieden we je een aantal onlinevormingen aan. Geplande thema’s:
duidelijke taal, inburgering en omgaan
met racisme.
I.s.m. het Streekfonds West-Vlaanderen
en het Agentschap Integratie en
Inburgering.
lobke.roygens@west-vlaanderen.be

PROVINCIALE WERKING
MIGRATIE VERNIEUWT
Startmoment
Do. 19 november, namiddag
Online
Maak kennis met IntegratieCluster
West, de vernieuwde provinciale
werking migratie. In 2015 ontstond de
Taskforce Vluchtelingen als reactie op
het verhoogde aantal vluchtelingen.
Nu is de tijd rijp voor een meer
holistische aanpak. Het uitgangspunt is
complementariteit en samenwerking.
Op het startmoment krijg je de kans
om de inhoud mee te bepalen. I.s.m. het
Agentschap Integratie en Inburgering en
de VDAB.
caitlin.sabbe@west-vlaanderen.be
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REGLEMENT
INITIATIEVEN
MET HET ZUIDEN
FEEDBACK OP JE AANVRAAG
Schrijfmoment
Ma. 31 augustus, na afspraak
Wereldhuis en/of online
Jaarlijks zijn nieuwe voorstellen voor een
initiatief met het Zuiden welkom tegen
15 maart en tegen 15 september. Een
dossier opmaken is niet zo eenvoudig en
vraagt veel tijd. Grijp daarom de kans
om even af te toetsen of je de logica van
het reglement helemaal mee hebt, welke
noodzakelijke info misschien ontbreekt, of
je de vragen juist interpreteert…
pieter.santens@west-vlaanderen.be

Welk beeld verspreid je over het
Zuiden?
Vorming
Wereldhuis
Onder meer met foto’s, gesprekken,
filmpjes, folders en voorstellingen laat
je mensen kennismaken met het Zuiden.
De manier waarop je dat doet, bepaalt
hoe mensen kijken naar het project, de
organisatie, het land, het Zuiden. Hoe
schets je een eerlijk, krachtig en wervend
beeld? Welke foto’s gebruik je beter niet
of net wel? Hoe kun je je zinnen nog net
iets beter formuleren? Wat zijn valkuilen?
En vooral: hoe kun je deze valkuilen
vermijden? Je krijgt hiervoor handige tips.
katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be

HOE ORGANISEER JE
NOODHULP?
Lerend netwerk
Wereldhuis
Het coronavirus zette onze wereld op
zijn kop. Een wereld die hier niet op
voorbereid was. De Provincie trok 300.000
euro uit voor noodhulp n.a.v. COVID-19.
De aanvragende 4de-pijlerorganisaties
worden dit najaar samengebracht.
Opzet: ervaringen uitwisselen om samen
sneller en beter te kunnen reageren op
noodsituaties.
pieter.santens@west-vlaanderen.be
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HOE STEL JE EEN
FONDSENWERVINGSPLAN OP?
Vorming
November
Wereldhuis
Elke 4de-pijlerorganisatie weet hoe
moeilijk en tijdrovend het is om voldoende
geld bijeen te krijgen voor projecten
met het Zuiden. Hoe pak je dit best aan?
Hoe stel je een concreet, volledig en
overzichtelijk fondsenwervingsplan op?
Waar moet je op letten? Wat moet je
vermijden? Ook als een dergelijk plan geen
voorwaarde is voor de subsidieverleners,
kan het voor je organisatie van veel nut
zijn.
I.s.m. het 4de-pijlersteunpunt van 11.11.11.
katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be

SAMENWERKEN IN EN VOOR
DR CONGO
Lancering projectoproep
Za. 14 november, 9.30 - 13 u.
Wereldhuis
Provincie West-Vlaanderen lanceert een
projectoproep voor samenwerking in
DR Congo, waarbij diasporaorganisaties,
ngo’s en hogescholen de handen in
elkaar slaan. Maak kennis met alle
doelstellingen en voorwaarden.
Daarnaast is er tijd en ruimte voor
eerste verkennende gesprekken.
katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be

CAFÉ DE 4 SEIZOENEN
Netwerkmoment
Di. 15 december, 19 - 22 u.
Provinciedomein de IJzerboomgaard,
Diksmuide
Leer elkaar én elkaars projecten kennen
in een informele setting, in een leuke
sfeer tussen pot en pint. Vertel die avond
waarmee je bezig bent, wat je boeit,
met welke moeilijkheden je kampt, wat
je leerde. Wie weet wordt deze avond
het startschot van een samenwerking
met andere West-Vlaamse organisaties,
werkzaam in dezelfde regio of met
hetzelfde thema?
veerle.seys@west-vlaanderen.be
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Wereldhuis West-Vlaanderen
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden

Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
t 051 26 50 50
e wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
www.facebook.com/wereldhuiswvl

20

