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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, 

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

Redactieteam: Reineke Gouwy, Stefan Lannoo, Katrijn 
Compernolle, Jan Leplae, Provincie West-Vlaanderen
Vormgeving: Aynsley Bral, Provincie West-Vlaanderen
VU: Jan Dessein, Wereldhuis West-Vlaanderen, 
Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare
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Binnen zonder kloppen

Goed gedaan

Wereld in beeld, Tine Mayeur, 
Join for Water

Benin à l’appareil, Agathe Alladaye

Vrank & Vrij, Nathalie Vandenabeele, 
Amoukanama

Het ei van... Charlotte Delacourt, 
leerkracht PAV-MAVO IMB Brugge

Echo’s uit het Wereldhuis

Programma voorjaar 2021

Uit de rekken van het 
documentatiecentrum
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DE WERELD  
IN BEELD
Ik koos voor een foto die de impact van 
onze keuzes als consument aantoont. Je 
ziet en voelt de onmacht van de ex-visser 
die naar “zijn” uitgedroogde Aralmeer 
kijkt. Het water dat vroeger naar het meer 
stroomde, gebruikt men sinds de jaren ‘60 
voor de irrigatie van katoenplantages. Een 
deel van dat katoen gaat naar de productie 
van kledij die ook in België wordt verkocht. 
De katoenteelt vraagt veel water: om één 
katoenen T-shirt te produceren, heb je zo’n 
2.700 liter water nodig; voor de productie 
van één jeansbroek 8.000 liter.

Het Aralmeer is grotendeels veranderd in 
een zandwoestijn. De visserij viel er stil. Het 
meer is opgedroogd en dit zorgde voor een 
kettingreactie: er is minder verdamping, 
minder wolkenvorming, minder neerslag en 
dus een verdere verdroging van de streek. 
Dankzij een dam is het meer nu stabiel, 
maar het verloor de voorbije 50 jaar wel  
90 % watervolume.

Tine Mayeur, programmaverantwoordelijke 
België voor de ngo Join For Water

©Anna Pantelia/MSF
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Hoe omschrijf jij jezelf in 5 woorden?
Nieuwsgierig, loyaal, vastberaden, 
dromer en introvert. 

Wat was vandaag je eerste 
gedachte?
Zo lang geleden al dat ik mijn 
grootmoeder gezien heb. Jammer dat ze 
Maiya, mijn 2-jarige dochter, niet ziet 
opgroeien. 

Wanneer was je het gelukkigst?
Toen ik besefte dat geluk geen “perfecte 
staat” is die je moet bereiken, maar 
eerder een flux van momenten die 
grotendeels afhankelijk is van je eigen 
innerlijke toestand. Ik had de meest 
gelukkige momenten toen ik in Costa 
Rica woonde, omgeven door natuur, 
paarden en een gemeenschap van 
mensen die aanvoelen als familie. 

Wat is je dierbaarste bezit?
Mijn keuzevrijheid. 

Wat betekent wereldburgerschap  
voor jou?
Me overal thuis voelen en de rode draad 
zien in verhalen overal ter wereld, 
ongeacht cultuur, land, religie of sociale 
status. Mijn kern van echte “vrienden” 
woont verspreid over vier continenten en 
daar heb ik me nooit vragen bij gesteld. 
Wereldburgerschap zie ik ook wel als je 
verbonden voelen met de mensheid als 
geheel en jezelf verantwoordelijk voelen 
als klein deeltje van het geheel. 

Wat is jouw guilty pleasure?
Een lange, warme douche nemen. 
Douches zijn meestal functioneel voor 
mij - wisseldouches na training - en doen 
me altijd denken aan het waterprobleem 
op aarde. Af en toe laat ik dat even los om 
te genieten van warm, stromend water. 

Wat is je mooiste bijdrage aan  
onze wereld?
Mijn dochter. En op een mooie 
tweede plaats: onze circuscompagnie 
Amoukanama en ons creatieproject FA 
met een groep Guineese acrobaten. 

Welke duurzame tip wil je graag delen 
met anderen? 
Voorkomen is beter dan genezen! 

Welke film opende jouw ogen? 
“Into the Wild”. Om mijn eigen wanderlust 
en weglopen van familie niet met elkaar te 
verwisselen en te geloven in gedeeld geluk. 

Welke muziek opende jouw ogen?
Heel recent: Fever Ray met “Red Trails”. 
Hoe iemand zoveel emotie in muziek kan 
transformeren is magisch voor me. 
Daarnaast ontdekte ik de livemuziek van 
allerlei drums in Guinee en Amerika: die 
brengt mijn hart, ziel en lichaam tot leven. 

Naar wie kijk je op en waarom? 
Naar Susun Weed. Deze vrouw werd 
opgeleid door de Seneca indianen in 
Noord-Amerika. Ik woonde drie maanden 
met haar samen en zij heeft mijn leven 
veranderd. Via medicinale planten - en veel 
meer - leert ze vrouwen om hun “bullshit” 
naar buiten te gooien en hun authentieke 
zelf te leren kennen.
Ook naar de mama van Alseny, mijn 
partner, kijk ik op. In Guinee voedt zij een 
heleboel kinderen op, ze zorgt altijd voor 
eten voor alle acrobaten en verricht nog 
een heleboel ander werk. Toch blijft ze 
altijd een mooie, sterke vrouw met een 
enorme vrijgevigheid. 

Wat zou je voor de wereld willen doen 
of betekenen als je meer lef had? 
Gratis knuffels uitdelen op straat. En 
een tafel plaatsen met twee stoelen op 

drukke plaatsen waar mensen kunnen 
plaatsnemen om elkaar in de ogen te 
kijken en elkaar écht te zien. De andere 
dingen die ik zou willen doen voor 
de wereld hebben minder met lef te 
maken, eerder met te weinig individuele 
macht. 

Wat zou je uitvinden om van de 
 wereld een betere plek te maken?
Een manier om onze huidige landbouw 
om te vormen tot een duurzaam 
voedselsysteem dat iedereen kan 
voeden én waar iedereen aan meehelpt 
om op te bouwen. En een ander soort 
democratie die inclusief werkt en waar 
er een kleine afstand is tussen wie 
regeert en de rest van de bevolking. 

Wat zou iedereen op school  
moeten leren?
Meditatie en mindfulness. Te weinig 
mensen weten dat “the mind” als een 
spier is die je kunt oefenen. En het is de 
moeite om aandacht te geven aan de 
filter waarmee je alles waarneemt, zodat 
je er niet door beheerst wordt. Skills als 
empathie, innerlijke rust, helderheid, 
vrijgevigheid, gelijkmoedigheid enz. zijn 
niet aangeboren, maar kun je trainen. Ik 
geloof dat deze wijsheid zeker een nut 
heeft in een maatschappij die nog nooit 
zoveel depressie en angst gekend heeft. 

Benieuwd naar meer Nathalie?
Lees het volledige interview op  
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis.

VRANK 
& VRIJ Nathalie Vandenabeele 

Amoukanama
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ECHO’S UIT
HET WERELDHUIS …
• 2021 is een jubileumjaar: het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen 
ondersteunt al 50 jaar initiatieven in en 
met het globale Zuiden. Gedurende heel 
2021 zet het Wereldhuis projecten in de 
kijker. Ook mensen uit het Zuiden komen 
aan het woord.
We zijn nog op zoek naar mooie beelden 
van de projecten en de Zuidpartners. Mail 
je foto’s naar Veerle Seys via veerle.seys@
west-vlaanderen.be. 

• Nieuw in het Wereldhuis! Aan de 
wanden van het gelijkvloers prijken 

een grote wereldkaart én een kaart 
van West-Vlaanderen. Maak er kennis 
met de projecten die de Provincie mee 
ondersteunt. Misschien vind je er inspiratie 
of ideeën om samen te werken?

• Nederlands leren op de werkvloer? De 
app ‘FACT’ (First Aid Communication 
Tool) is een handig hulpmiddel. FACT 
biedt praktische woorden in maar liefst 8 
talen. De app werd al meer dan 5.000 keer 
gedownload. Hij is gratis beschikbaar in de 
Google Play Store of de App Store.

8 9

• Wist je dat ook ‘Vlucht Vooruit’ zijn 
tenten heeft  opgeslagen in het Wereldhuis? 
Dit project ondersteunt anderstalige 
jongeren bij hun zoektocht naar een job. 

• Na zes jaar neemt ‘Iedereen Mondiaal’, 
het wereldburgerschapsproject van 
11 11 11 met steun van de Provincie 
West-Vlaanderen, afscheid. Dankzij de 
enthousiaste inzet van de medewerkers 
en vrijwilligers nam in totaal een kleine 
10.000 mensen deel aan de workshops 
van Iedereen Mondiaal. Dit was ook het 
opzet: via laagdrempelige activiteiten 
sensibiliseren voor mondiale thema’s als 
rechtvaardige handel, migratie en “Schone 
Kleren”. Een aantal workshops uit het 
aanbod krijgt een nieuw leven: Brugge en 
Roeselare nemen de gps-spelen over, voor 
chocoladeworkshops kun je bij Oxfam 

Wereldwinkels terecht en RecupHub zorgt 
ervoor dat je Knap blijft  RecyKleren. Lees 
er alles over op www.iedereenmondiaal.
be (nog online tot september 2021). Want 
meer dan ooit hebben we solidaire en 
geïnformeerde wereldburgers nodig.

• Nieuwe gezichten in het Wereldhuis! 
Meteen als je binnenkomt merk je al een 
wissel. Met spijt nemen we afscheid van 
Marijn, die iedereen met de glimlach 
onthaalde en hielp. Tegelijk verwelkomen 
we Els die vanaf april deze taak opneemt. 
In de eerste helft  van 2021 lopen ook 
twee studentes van het postgraduaat 
Duurzame Ontwikkeling stage: Julie helpt 
de SDG’s implementeren in de provinciale 
werking; Tilde werkt in het Wereldhuis een 
ondersteuningskader uit voor inleefreizen.
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5 Op weg naar 2030

UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

Op weg naar 2030

Gewikt en gewogen door 

Prisma – B-stroom tweede jaar,
Vesaliusinstituut Oostende

Wat: Educatief pakket met 4 spellen en 
een handleiding voor de leerkracht.
Doel: De leerlingen maken al spelend 
kennis met de SDG’s, de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen. Wat zijn de 
SDG’s en hoe passen ze in hun dagelijks 
leven? Welke duurzame keuzes kunnen 
we maken?
Gemaakt door: Bezoekerscentrum 
Duinpanne, De Panne
Voor: leerlingen vanaf 10 jaar

Pluspunten
• Het spelmateriaal ziet er aantrekkelijk 

uit.
• Leerlingen kunnen de spelletjes 

zelfstandig spelen.
• De leerlingen denken na over hun 

ideale toekomst.
• Door de diversiteit in de klas herkennen 

sommige leerlingen persoonlijke 
situaties bij de bespreking van de 
SDG’s (gelijkheid meisjes en jongens 
binnen een gezin, oorlogservaringen…).

• De persoonlijke verhalen werken 
verbindend. 

Minpunten
• De foto’s bij ‘Pak de Uil’ worden niet 

onmiddellijk herkend.
• Sommige woorden bij ‘SDG-pictionary’ 

vragen extra uitleg.

Eindoordeel
• Sterke leerervaring.
• Ook voor leerlingen uit de B-stroom.
• Dit spel beklijft , de leerlingen komen er 

nog op terug.
• De SDG’s hebben nu een plek in het 

klasgebeuren. 

4 
Op weg naar 2030 

1. Inleiding

De leerkracht kadert kort de SDG’s aan de leerlingen

“De SDG’s (DOD’s) zijn duurzame ontwikkelingsdoelen die werden 

opgesteld door de Verenigde Naties.  

We moeten er naar streven om deze doelstellingen wereldwijd te behalen 

tegen 2030. Hier zijn geen voorwaarden aan verbonden. Het is enkel een 

actieplan dat ons moet helpen om een duurzame planeet te creëren. Het 

actieplan wordt ook wel Agenda 2030 genoemd. Vandaar de naam van 

deze module ‘Op weg naar 2030 ’ ”

“Wat betekent dit voor ons? Iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen. 

Mensen moeten warm gemaakt worden om duurzame keuzes te maken en 

positieve acties te ondernemen.” 

Extra info voor de leerkracht in bijlage 

Startactiviteit: ‘Bij wie hoor ik-puzzel’ 

Doel van het spel

De leerlingen ontdekken de 17 SDG’s. 

Hoe werkt het?

Geef elke leerling 1 of 2 puzzelstukken. Zorg dat alle 32 stukken uitgedeeld 

zijn. Sommige leerlingen zullen dus meer dan 1 puzzelstuk vast hebben. 

Op de puzzelstukken staan SDG’s en foto’s. Bij elke SDG hoort 1 foto.  

De leerlingen proberen de juiste stukken bij elkaar te leggen. 

Maak de puzzel op de locatie waar je het spel zult spelen. 

SDG 17 krijgen de leerlingen niet, deze wordt nadien in het 

midden gelegd. Leg kort uit wat deze inhoudt: “SDG 17 zorgt 

dat er wordt samengewerkt om de andere doelstellingen te 

behalen.” Tijdens het spel gebruiken we deze SDG meestal niet. 

De oplossing van de puzzel wordt hier niet verder besproken. 

Nadat de leerlingen de verschillende spellen hebben gespeeld, kan dit wel 

verder besproken worden. 

Laat de puzzel dus liggen tot op het einde van de activiteit. 

Duurzaam =  

Genoeg voor iedereen

voor altijd en overal
10 min

Materiaal

• 34 puzzelstukken 

 

Tip

Terwijl de leerlingen de puzzel 

maken heb je even tijd om de 

bakken rond te zetten.

Ontdek nog meer SDG-lesmateriaal op 
west-vlaanderen.be/wereldhuis/documentatiecentrum.
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GOED GEDAAN
Er zijn tal van sterke organisaties met een stevige visie 
en het hart op de juiste plaats. Deze goede voorbeelden 
stellen we graag aan je voor! 
Dit doen we aan de hand van een geef-de-pluim-door-estafette. 
Wie een pluim krijgt, mag die ook weer doorgeven aan een 
andere organisatie. Deze gloednieuwe estafette start met 
een rondje binnen het werkveld van migratie/vluchtelingen. 

WERELDHUIS 
WEST-VLAANDEREN
We geven de pluim aan: 
Refu Interim 
Omdat: Refu Interim nieuwkomers 
op een vernieuwende, creatieve 
manier naar vrijwilligerswerk
toeleidt.

REFU INTERIM
• Verbindt nieuwkomers met organisaties 

via vrijwilligerswerk. 
• Zo ontstaan kansen om: 

> een sociaal netwerk op te bouwen;
> Nederlands te oefenen;
> (professionele) vaardigheden in te 

zetten of op te doen;
> zich te oriënteren op de arbeidsmarkt.

• De voorbereiding van deze 
samenwerking gebeurt met veel 
creativiteit en humor.

Meer info: www.refuinterim.be 

We geven de pluim door aan: Open deur
Omdat: Open Deur interactie en 
verbinding tussen alle Kortrijkzanen 
organiseert. Open Deur vertrekt hierbij 
vanuit de anderstalige mensen zelf.

OPENDEUR
• Platform voor interactie en verbinding.
• In een steeds diverser Kortrijk.
• Toegankelijke activiteiten: praatcafé, 

danscafé, taaldraad, gegidste 
wandelingen en bezoek aan organisaties, 
Aroma kookworkshops… 

• Een positief verhaal over samen een 
toekomst bouwen. 

Meer info: open.deur.kortrijk@gmail.com

We geven de pluim door aan: 
BruggenSlaan RSL
Omdat: BruggenSlaan er in slaagt 
om mensen van elke hoek van de 
gemeenschap samen te brengen. 
Ze bouwen aan een warmer 
Roeselare en genieten daar 
samen van.

BRUGGENSLAAN RSL

Praatclub voor mensen van 
andere origine en Vlamingen:
• elkaar ontmoeten;
• elkaar leren kennen;
• van elkaar leren;
• Nederlands oefenen;
• bruggen slaan tussen de Vlaamse en 

andere culturen.
Meer info: bruggenslaanRSL@gmail.com

We geven de pluim door aan: Elim
Omdat: Elim er door zijn héél ruime en 
diverse werking in slaagt op meerdere 
vragen van mensen een antwoord te 
bieden. 

ELIM 
• Steunpunt vluchtelingen regio 

Roeselare.
• Een waaier aan activiteiten: 

administratieve hulp, lessen 
Nederlands, vrouwenwerking, 
huiswerkklas, praatgroep…

• Deelname aan overleg met overheden
• Aankaarten schending van de rechten 

van vluchtelingen
Meer info: elim.steunpunt@gmail.com
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Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart belden we met Agathe 
Alladaye. Agathe werkt voor het ANCB, de koepelorganisatie van steden en gemeenten 
in Benin. Sinds een aantal jaar werkt ANCB samen met VVSG aan een project rond 
gender. Concreet ondersteunen deze organisaties 12 gemeenten in Benin, waaronder 
de Roeselaarse partnerstad Dogbo, om structureel in te zetten op het thema gender. 
Dit gebeurt via vorming en andere ondersteuning van het personeel,  toetsing van de 
gemeentelijke planning aan gender en via intervisie en uitwisseling.

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.

 

‘Hoe 
we de blik op de 

wereld bij onze leerlingen 
kunnen verruimen, blijft een 

zoektocht. Hoe kunnen we, naast kennis, 
een mentaliteitsverschuiving bij de leerlingen 

ambiëren? Zouden we niet beter meer ervaringsgericht 
te werk gaan en inzetten op ontmoeting?

Mijn eerste ervaring in het onderwijs was als vormingswerker 
in het deeltijds onderwijs. Alle leerlingen bij wie schoollopen 

niet vlekkeloos ging, kwamen in onze groep terecht. Wij moesten 
hen weer zin doen krijgen in leren. Dit vergde de nodige creativiteit 

als vormingswerker en ervaringsleren zorgde voor het meeste succes. 
Geen eindeloos dansende letters op het blad, maar ondervinden, 

proberen en ontmoeten.
Deze methode gebruik ik ook tijdens mijn lessen migratie in het zevende 

jaar beroepsonderwijs. Ik maak mijn leerlingen mede-actor en samen 
creëren we een groot project over migratie voor de rest van de school. 
Ik bepaal de grote lijnen en zij kleuren mee in. In plaats van hen vol te 

pompen met feiten, ga ik SAMEN met hen op pad en ontmoeten we 
mensen. Het inleefspel “Youth on the run”, getuigenissen, activiteiten 
in het asielcentrum, ontmoetingsdagen voor nieuwkomers… Ik geef 
iedereen de ruimte om zijn eigen mening te uiten en vraag enkel om 

open te staan en te luisteren. 
Het is gemakkelijk om een harde mening te hebben over mensen 

met een migratieachtergrond als je geen gezicht op hen kunt 
plakken.  Ontmoeting helpt de leerlingen om een grijze zone 
te ontdekken waar het oké is om kritisch te zijn, maar waar 

vooroordelen plaatsmaken voor echte mensen.
Voor veel leerkrachten lijkt het meer werk en 

organisatie. Maar door samen te werken, hoeft dit 
niet altijd zo te zijn. Ik zie dat het werkt en 

het versterkt de band met je leerlingen.’
Charlotte

BENIN À 
L’APPAREIL Agathe Alladaye

ANCB Benin
Charlotte Delacourt 
leerkracht PAV-MAVO IMB Brugge

HET EI 
VAN...

Gender is niet uitsluitend een vrouwenzaak 
maar belangt ons allen aan, vrouwen 
én mannen. Iedereen heeft zijn 
verantwoordelijkheid. 

We hebben een vrouwelijk 
leiderschapsprobleem. We moeten ons dus 
laten gelden, want om gehoord te worden, 
moeten we spreken. We moeten laten zien 
dat we zelfredzaam zijn, zodat mensen 
ons kunnen vertrouwen en ons taken op 
beslissingsniveau kunnen toevertrouwen. 
Maar het is een enorme uitdaging. 

Politiek zijn vrouwen in Benin heel sterk 
ondervertegenwoordigd. We zien gelukkig 
een lichte stijging op lokaal vlak na de 
gemeenteraadsverkiezingen van mei. Nu zijn 
er 4.19 % vrouwelijke raadsleden, in de vorige 
legislatuur maar 2,6 %. En ik ben hoopvol: 
er wordt gewerkt aan een quotum om meer 
vrouwen in het parlement te krijgen. 

Momenteel zijn nog heel veel vrouwen 
analfabeet in Benin. Het is zo belangrijk dat 
meisjes verder studeren. 

Je hebt ook een sterke man nodig 
die zijn vrouw steunt in wat ze 
doet. Mannen zijn onze partners.

We willen vrouwen in leidinggevende 
posities. Vrouwen zijn zuinig. Vrouwen zijn 
thuis de raadgevers en beslissers. Ik geloof 
dat ze ook erg goede besluitvormers zijn 
op nationaal niveau.

Wat internationale vrouwendag voor mij 
betekent? Geen echte feestdag, wel een 
hommage aan de vrouw. Er is nog een 
lange weg te gaan. Eén dag volstaat niet 
om te werken aan structurele 
verandering. Eigenlijk zou elke 
dag internationale vrouwendag 
moeten zijn. We hebben een 
mentaliteitswijziging nodig. 

Meisjes en jongens worden al generaties 
lang anders benaderd. Meisjes zijn vaak 
“voorbestemd” om naaister, kapper of 
secretaresse te zijn. De leidinggevende 
functies worden aan mannen toegewezen. 
Maar ik heb uitstekende vrouwelijke 
directeurs gezien. Meer kansen geven 
aan vrouwen betekent een echte 
empowerment van vrouwen. 

Wij ondersteunen de steden en gemeenten 
om structureel aandacht te hebben voor 
gender. Dit gaat breed: van vergaderen op een 
gezinsvriendelijk tijdstip tot rekening houden 
met gender als je toiletten laat bouwen. 
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IN DE KLAS
1/2, 8/2, 22/2 en 1/3 - Taalverwerving en 
meertaligheid (LO)
28/4 - Wat schaft de pot? (LO)
19/5 - Darwin of Allah? (SO)

NETWERKEVENTS 
8/3 - Internationale Vrouwendag 
19/5 - Goed geboerd
25/6 - Feest 50 jaar initiatieven 
met het Zuiden

INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING 
14/3 - Reglement Initiatieven met het Zuiden 
31/3 - Reglement Wereldburgerschap 
31/5 - Reglement Internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen

GLOBAAL KABAAL
2/2 - Honger in tijden van overvloed
23/2 - Filipijnse partners over internationale solidariteit
22/4 - Van katoen, het verhaal achter jouw onderbroek 
28/5 - Achter op de fiets door Noord-Marokko

MIGRATIE 

15/2, 23/2 en 4/3 - Psychosociale begeleiding van mensen 
met een migratieachtergrond 
26/2 - Resultaten onderzoek taalhulpen
23/3 - Anderstalige nieuwkomers op het speelplein 
9/3, 16/3, 23/3 en 30/3 - Communiceren met anderstaligen

INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN 
28/1 - Impact COVID-19 op 4de-Pijlerorganisaties 
8/2 - Feedback op je aanvraag 
4/3 - Rapporteren aan de Provincie doe je zo! 
24/4 - Beeldvorming

PROGRAMMA 
WERELDHUIS

VOORJAAR 2021

LOKAAL MONDIAAL
18/3 - Uitwisseling mondiale ambtenaren 
30/3 - Energieboost voor adviesraden 
27/4, 10/5 en 3/6 - Waterreeks
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PROGRAMMA 
VOORJAAR 2021
Het niet online gedeelte van het programma is altijd onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen op dat moment. Kijk op www.west-vlaanderen.be/wereldhuis  
voor eventuele aanpassingen.

IN DE KLAS 
TAALVERWERVING EN 
MEERTALIGHEID IN HET LAGER 
ONDERWIJS 
Vormingsreeks 
Reeks 1: ma. 1 en 8 februari, 17 - 18.30 u.
Reeks 2: ma. 22 februari en 1 maart,  
17 - 18.30 u.
Online
Voor het eerst een anderstalige leerling 
in je klas of op school? Dan zit je wellicht 
met heel wat vragen. We gaan in kleine 
groepjes aan de slag rond taalverwerving 
en meertaligheid bij kinderen. Ellen Van 
Antwerpen, pedagogisch coördinator bij de 
scholengroep Arkorum, geeft je praktische 
tips en adviezen. 
I.s.m. Arkorum en het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

 lobke.roygens@west-vlaanderen.be 

 
WAT SCHAFT DE POT? 
Duurzame voeding op school en in de les 
Materialendag 
Wo. 28 april, 13.30 - 16.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Hoe maak je leerlingen uit het basisonder-
wijs warm voor duurzame voeding? Wat is 
duurzame voeding eigenlijk? Hoe herken je 
duurzame voeding en waar vind je die? 
Maak kennis met het thema, maar 
vooral met het aanbod en de inzichten 
van Djapo, Inagro, Rikolto, MOS en 
Oxfam Wereldwinkels. Probeer een 
aantal spellen uit, laat je inspireren door 
goede voorbeelden en grasduin in het 
documentatiecentrum.

 reineke.gouwy@west-vlaanderen.be

DARWIN OF ALLAH? DIALOOG 
OVER GEVOELIGE THEMA’S IN 
DE WETENSCHAPSKLAS 
Workshop
Wo. 19 mei, 13.30 - 16.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Sluiten wetenschap en geloof elkaar 
uit? Mag je knutselen aan mensen? Hoe 
ga je in dialoog over evolutietheorie of 
homoseksualiteit?
Het is niet gemakkelijk om gevoelige 
thema’s, op de snijlijn tussen wetenschap 
en maatschappij, in de klas te brengen. 
Durf de dialoog aan te gaan. Ontdek 
hoe een Socratische gespreksmethode 
spanningen over wetenschap en geloof kan 
ontmijnen.
Deze workshop is bedoeld voor 
leerkrachten uit het secundair onderwijs.

 reineke.gouwy@west-vlaanderen.be

NETWERKEVENTS
GOED GEBOERD 
Lezingen, workshops en standenmarkt
Wo. 19 mei, 17 - 22 u.
Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk 
Welke hefbomen hebben jij en andere 
consumenten om boeren in Noord en 
Zuid te versterken? Hoe zet je nog meer 
in op duurzame voeding? Jan Orbie van 
UGent stelt de zin en onzin van fair trade 
scherp. Aansluitend zoek je mee naar 
antwoorden in gesprekstafels over fair 
trade en korte keten. 
I.s.m. Stad Kortrijk, Rikolto, Oxfam 
Wereldwinkels, Stadsboerderij Kortrijk, PTI, 
Howest, Lokaalmarkt Heule, Broederlijk 
Delen en Fair Trade Gemeenten.

 stefan.lannoo@west-vlaanderen.be 

50 JAAR INITIATIEVEN  
MET HET ZUIDEN
Feest!
Vr. 25 juni, 17 u. 
Wereldhuis in Roeselare
Zet alvast een stempel van “50 jaar 
initiatieven met het Zuiden” bij 25 juni.  
Dan duik je met de andere deelnemers de 
archieven in van 50 jaar projectensteun 
en werp je een blik op de toekomst. 
Het zal een gezellig en gevarieerd 
ontmoetingsmoment worden. 

 pieter.santens@west-vlaanderen.be

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG
Panelgesprek en filmpjes
Ma. 8 maart, 19.30 – 21.30 u.
Online
Gelijke rechten voor man en vrouw waar 
ook ter wereld: dat is de inzet van de 
Internationale Vrouwendag. Ook dit jaar 
slaan heel wat organisaties de handen 
in elkaar om het thema op een positieve 
manier onder de aandacht te brengen. We 
geven het woord aan een nieuwe generatie 
van jonge feministen.

 stefan.lannoo@west-vlaanderen.be
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LOKAAL 
MONDIAAL
UITWISSELING MONDIALE 
AMBTENAREN
Intervisie
Do. 18 maart, 14 – 16.30 u.
Online
Mondiaal ambtenaar is een job apart. 
Worstel je met specifieke vragen? Wil 
je eens van gedachten wisselen met 
collega’s? Ben je op zoek naar nieuwe 
insteken? Dan is deze webinar echt iets 
voor jou. Je buigt je samen met de andere 
deelnemers over vragen en problemen die 
je ook zelf op voorhand kunt doorgeven. 
I.s.m. VVSG, 11.11.11 en Provincie Oost-
Vlaanderen.

 katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be

EEN ENERGIEBOOST  
VOOR ADVIESRADEN
Vorming
Di. 30 maart, 14 - 15.30 u.
Online
Veel adviesraden botsen op hun 
grenzen. De zoektocht naar verjonging, 
dynamiek of betekenis stokt vaak al 
bij de probleemstelling. Deze webinar 
brengt eerst vragen en problemen binnen 
adviesraden helder in kaart. Wanneer 
is een adviesraad hervormen wenselijk? 
Hoe pak je dat aan? Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden krijg je zicht op de 
mogelijkheden voor een concreet traject. 
Je krijgt vooral veel “goesting” om zelf aan 
de slag te gaan.
I.s.m. VVSG, 11.11.11 en de Vlaamse 
provinciebesturen.

 katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be

WATERREEKS
Vormingsreeks
Drie namiddagen over “water”, zowel 
lokaal als mondiaal. Verwacht je aan 
een mix van inhoudelijke insteken door 
sprekers en veel praktijkvoorbeelden. 
Bovendien krijg je een unieke 
waterrondleiding op de locaties. Volg de 
hele reeks of afzonderlijke sessies. 
Di. 27 april, 13.15 - 17 u.
Inagro in Roeselare
Water en landbouw
Over droogte, wateroverlast, SDG’s en  
Blue Deal.
Ma. 10 mei, 13.15 - 17 u.
Oostende
Waterzuivering en innovatie
Over waterbeschikbaarheid mondiaal, 
waterkwaliteit, ontzilting en 
waterzuivering.
Do. 3 juni, 13.15 - 17 u.
PRNC De Gavers in Harelbeke

Waterbeschikbaarheid
Over waterbalans, droogte, de situatie 
in West-Vlaanderen, direct en indirect 
waterverbruik en mondiale waterprojecten.
I.s.m. dienst MiNaWa, Gebiedsgerichte 
Werking en Join For Water.

 katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be
 

GLOBAAL KABAAL 
HONGER IN TIJDEN VAN 
OVERVLOED
Lezing
Di. 2 februari, 19.30 u.
Online
Wat is er mis met ons voedselsysteem en 
hoe kunnen we het “fixen”? 
De strijd tegen honger is nog lang 
niet gestreden, de omslag naar agro-
ecologische landbouw en duurzame 
voedselsystemen ook nog niet gemaakt. 
De coronacrisis biedt een kans om in 
het Noorden én in het Zuiden meer 
veerkrachtige, duurzame en rechtvaardige 
voedselsystemen op te bouwen. Suzy 
Serneels van Broederlijk Delen gaat graag 
met jou en andere deelnemers in gesprek 
over deze thema’s. 

 stefan.lannoo@west-vlaanderen.be

FILIPIJNSE PARTNERS OVER 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Panelgesprek (Engelstalig)
Di. 23 februari, 19.30 - 21 u.
Online 
In 2021 ondersteunt de Provincie al 50 
jaar projecten in het Zuiden. Intussen zijn 
we 50 jaar verder. De wereld evolueerde 
sterk, net als onze kijk op internationale 
samenwerking. De Provincie werkt 
nauw samen met heel wat Filipijnse 
organisaties. Enkele Zuidpartners vertellen 
hoe deze (samen)werking verloopt, hoe zij 
die ervaren en wat ze voor hen betekent. 
Daarna gaan ze in gesprek met Eva 
Tyberghien die het synergieprogramma 
evalueerde (voorjaar 2020) en met Kris 
Vanslambrouck van 11.11.11. Tot slot krijg 
je nog een blik op de toekomst.

 pieter.santens@west-vlaanderen.be 

VAN KATOEN, HET VERHAAL 
ACHTER JOUW ONDERBROEK 
Documentaire met nabespreking
Do. 22 april om 19 u.
Budafabriek in 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. 
Na de docu gaan WeSocialMovements, 
Bel en Bo, Maria’s Corner en Good 
Planet in een panelgesprek dieper in 
op de arbeidsomstandigheden in de 
kledingindustrie en op duurzame kleding.
I.s.m. Howest, Oxfam Wereldwinkel 
Kortrijk en WSM.

 stefan.lannoo@west-vlaanderen.be 

ACHTER OP DE FIETS 
DOOR NOORD-MAROKKO
Lezing - Muziek 
Vr. 28 mei om 19.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Stefaan Segaert is een verwoed fietser. 
In 2015, 2016 en 2019 verkende hij de 
Rif-regio in het noorden van Marokko 
met zijn tweewieler. Geniet mee van de 
betoverende sfeer van bijzondere kusten 
en oude steden. Maar ook de protesten 
van de Riffijnen voor de ontwikkeling 
van de regio passeren de revue. Tot 
slot komt ook de link met Marokkaanse 
gemeenschappen in Vlaanderen aan bod.  
Meeslepende muziek op derbouka, bendir 
en jazzgitaar vervolledigen de sfeer.

 katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be
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MIGRATIE 
RESULTATEN ONDERZOEK 
‘TAALHULPEN’
Infomoment
Vr. 26 februari, 10 - 12.30 u. 
Provinciehuis Boeverbos in Brugge  
of online
De Provincie West-Vlaanderen, het 
Agentschap Integratie en Inburgering 
en de stad Kortrijk voerden een 
praktijkonderzoek naar “taalhulpen”. 
Dit zijn kort opgeleide vrijwilligers. Hoe 
kunnen zij de communicatie tussen 
dienstverleners en hun anderstalige 
klanten ondersteunen? De resultaten van 
het praktijkonderzoek stellen we graag 
voor aan het ruime publiek. Dit project 
kadert binnen het ruimere Interreg- 
project AB Réfugiés Social. 

 caitlin.sabbe@west-vlaanderen.be 

ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 
OP HET SPEELPLEIN
Studiedag
Di. 23 maart, 9u
Provinciehuis Boeverbos in Brugge  
of online 
Met steun van de Provincie West-
Vlaanderen begeleidt de Vlaamse Dienst 
Speelpleinwerk anderstalige nieuwkomers 
richting Speelpleinwerk. Door middel van 
een cursus en stage behalen deze mensen 
een erkend attest van animator in het 
jeugdwerk. Deze studiedag laat je delen in 
de inzichten via vorming en uitwisseling. 
Ook leer je enkele tools kennen. 
Dit project kadert binnen het ruimere 
Interreg-project AB Réfugiés Social. 

 caitlin.sabbe@west-vlaanderen.be 

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
VAN MENSEN MET EEN 
MIGRATIEACHTERGROND
Vormingsreeks
In 3 vormingen ga je telkens wat dieper in 
op de psychosociale begeleiding van een 
doelgroep of zoom je wat dieper in op een 
aspect van deze begeleiding. De vorming is 
bedoeld voor welzijnswerkers. Volg de hele 
reeks of afzonderlijke sessies. 

Ma. 15 februari, tijdstip nog te bepalen
Online
Psychosociale aspecten van vluchten bij 
minderjarigen/jongeren
Di. 23 februari, 10 - 11.30 u.
Online
Slecht slapen, piekeren en stress bij 
vluchtelingen
Do. 4 maart, 14 - 16 u.
Online
Gedwongen migratie en trauma
I.s.m. VIVES, Howest en het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

 lobke.roygens@west-vlaanderen.be

COMMUNICEREN MET 
ANDERSTALIGEN 
Vormingsreeks
Tijdens deze 4 vormingen voor welzijns-
werkers krijg je achtergrondinformatie 
en handvaten over communiceren met 
anderstaligen. Volg de hele reeks of 
afzonderlijke sessies.
Di. 9 maart, 10 - 11.30 u.
Online
Basissessie taal, beslismodel en 
communicatiewaaier
Di. 16 maart, 14 - 15.30 u.
Online
Duidelijk gesproken taal
Di. 23 maart, 10 - 11.30 u.
Online
Duidelijk geschreven taal
Di. 30 maart, 14 - 15.30 u.
Online
Gebruik sociaal tolken en vertalen
I.s.m. VIVES, Howest en het Agentschap 
Integratie en Inburgering.

 lobke.roygens@west-vlaanderen.be

INITIATIEVEN  
MET HET ZUIDEN 
IMPACT COVID-19 OP 4DE-
PIJLERORGANISATIES 
Webinar 
Do. 28 januari, 19.30 - 21 u. 
Online 
Ongelooflijk hoe een ogenschijnlijk klein 
virus zo’n grote gevolgen kan hebben.  
De coronapandemie heeft een impact 
op het dagelijks leven van ons allemaal, 
hier en in de rest van de wereld. Maar hoe 
hard treft dit alles de (West-)Vlaamse  
4de pijlers?
Professor Sara Kinsbergen (Radboud 
Universiteit) voerde met haar team 
een onderzoek uit naar de impact van 
COVID-19 op (de werking van) 4de-
Pijlerorganisaties. Tijdens dit webinar 
stelt ze de resultaten voor.

 pieter.santens@west-vlaanderen.be

FEEDBACK OP JE AANVRAAG 
Schrijfmoment
Ma. 8 februari, na afspraak 
Wereldhuis in Roeselare 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… 

 veerle.seys@west-vlaanderen.be

RAPPORTEREN AAN DE 
PROVINCIE DOE JE ZO!
Vorming
Do. 4 maart, 19 u.
Wereldhuis in Roeselare of online
Sinds 2020 werkt de Provincie met het 
vernieuwde reglement “Initiatieven 
met het Zuiden”. Heb je sinds 2020 ook 
een goedgekeurd dossier of is het niet 
volledig duidelijk hoe, wat of wanneer je 
moet rapporteren? Dan ben je welkom op 
de vormingsavond “Rapporteren aan de 
Provincie doe je zo!”.

 veerle.seys@west-vlaanderen.be

BEELDVORMING 
Vorming
za. 24 april, 9.30 - 12.30 u. 
Wereldhuis in Roeselare
Via foto’s, gesprekken, filmpjes, folders 
en voorstellingen laat je mensen 
kennismaken met het Zuiden. Word je 
bewust van het (soms ongewenste) effect 
van je beelden of foto’s. Hoe schets je een 
eerlijk, krachtig en wervend beeld? Welke 
foto’s gebruik je best wel of net niet? Hoe 
kun je je zinnen nog beter formuleren? Wat 
zijn valkuilen? En vooral: hoe vermijd je die 
valkuilen?
I.s.m. Socius en UCLL.

 katrijn.compernolle@west-vlaanderen.be
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Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
T 051 26 50 50
E wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
www.facebook.com/wereldhuiswvl

Wereldhuis West-Vlaanderen
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden


