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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,  
Caitlin Sabbe, 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

Hoe zou het nog zijn met  
Baraa Khadra? 

De wereld in beeld, Elien Spillebeen,  
journaliste en documentairemaakster 

Allez Circulez 

Vrank en vrij, Christine Moreel,  
Powered by Love, Lifeschool Ghana, Potjebuur

Zinzoekers

Echo’s uit het Wereldhuis 

Programma najaar 2021

Uit de rekken van het 
documentatiecentrum 
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INHOUD

BINNEN  
ZONDER KLOPPEN
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DE WERELD  
IN BEELD
Midden in een jonge woonwijk in Goma 
hield ik halt. Het was 2015. Overal rond 
me werden huizen gebouwd. De grond was 
amper dertien jaar jong. Zwart als kolen was 
de aardkorst, gevormd door de lava van de 
vulkaanuitbarsting van 2002. Ondertussen 
woonden bijna drie keer zoveel mensen aan 
de voet van ’s werelds gevaarlijkste vulkaan. 
Hadden ze geen schrik dat hun huis of 
misschien zijzelf op een dag onder de lava 
zouden verdwijnen? ‘Niemand weet wat de 
volgende dag zal brengen’, antwoordde een 
jonge vrouw me. 

Op 22 mei 2021 keek de hele stad Goma één 
richting uit. De Nyiragongo had iedereen 
verrast. Vierduizend huizen werden bedolven 
onder de lava en vijfendertig mensen lieten 
het leven. CO2 en methaangas dreigden 
vervolgens uit het Kivumeer te ontsnappen, 
waardoor een half miljoen mensen een 
tijdelijk onderkomen moesten zoeken. ‘Ik 
vlucht nooit meer’, had een vriendin me ooit 
bekend. ‘Wie vlucht, die verliest en heeft het 
leven niet zelf meer in handen.’ Hongerig na 
het lange wachten op hulp, keerden de meest 
inwoners al snel weer terug naar hun thuis, 
in de schaduw van hun vulkaan. 

Elien Spillebeen, journaliste  
en documentairemaakster
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Wat was vandaag je eerste gedachte?
Zowat iedere ochtend is mijn eerste 
gedachte: “Whaaw, ik ben er weer!”  
Dan ben ik verwonderd dat ik alweer 
ontwaak vanuit die toestand die slaap  
heet en - bijna altijd - ben ik heel blij  
dat ik opnieuw de dagwereld mag  
induiken! 

Wanneer was je het gelukkigst?
Ik voel mij meestal gelukkig; mijn 
natuurlijke staat van zijn zou ik 
omschrijven als lichtjes manisch! 
Maar één van mijn absolute topmomenten 
was toch wel toen onze dochter uit me 
floepte en ik haar voor het eerst zag en  
op mijn lichaam voelde.

Wat is je mooiste bijdrage aan  
onze wereld? 
Altijd mijn gedacht doen! In 1992 heb 
ik Stof en Aarde opgericht, groothandel 
in bio- en fairtradetextiel. 30 jaar 
geleden was dat waar pionierswerk. 
De kinderarbeid, de uitbuiting van 
arbeid(st)ers in de textielindustrie, de 
immense vervuiling bij de productie en 
afwerking van de (grond)stoffen: daar 
hadden we voor die tijd nog niet echt bij 
stilgestaan. Er was geen markt voor en 
dus geen klanten. Ik heb die één na één 
zelf gemaakt, in België, Nederland en 
Luxemburg. 

In 2009 heb ik ons bedrijf - een 
coöperatieve vennootschap met sociaal 
oogmerk - van de hand gedaan. Mijn 
energie en middelen heb ik dan ingezet 
om onder meer Potjebuur te lanceren, 
de feestdag in ons land die ieder jaar 
samenvalt met het Suikerfeest van de 
moslimgemeenschap en waarop we 
allemaal met een lekker hapje naar een 
buur stappen, ongeacht kleur, religie, taal 
etc. 

Wat betekent wereldburgerschap  
voor jou? 
De verantwoordelijkheid opnemen om bij 
te dragen aan een voor iedereen leefbare 
samenleving. Met leefbaar bedoel ik: een 
leefbare aarde waar iedereen kan voorzien 
of wordt voorzien in zijn basisbehoeften 
- water, voedsel, huisvesting, opleiding en 
medische bijstand - en waar ieder mens 
met respect gehoord en behandeld wordt, 
ongeacht kleur, afkomst, religie, gender etc.  

Wat wil jij je eventuele kinderen 
meegeven?
Altijd moed houden. Nooit opgeven. Nooit 
bij de pakken blijven zitten. Vallen en weer 
opstaan en vallen en wéér opstaan... 

Welke duurzame tip/locatie/
evenement wil je graag delen  
met anderen?
Maria’s Corner, hoek Grote Kring en 
Lange-Brugstraat Kortrijk. De jonge 
onderneemster - 29 jaar - is mijn dochter. 
Zij baat al een goeie 4 jaar een winkel 
uit in bio- en fairtradetextiel: kledij en 
ondergoed, bed-, bad- en keukentextiel... 
Haar nieuwsbrief informeert over economie 
op mensenmaat en onze omgang met 
de aarde en haar grondstoffen. Ze maakt 
de klant of lezer deelgenoot van haar 
eerlijke handelsconcept. Dat draagt 
verantwoorde consumptie uit en gaat in 
tegen overconsumptie en de daarmee 
gepaard gaande uitbuiting van de aarde en 
de boeren en arbeiders/sters die onze kleren 
maken. 

Welk boek opende jouw ogen?
“De kunst van het oorlog voeren” van Sun 
Tzu. De Chinees Sun Tzu leefde lang voor 
Christus’ tijd. Zijn boek wees me op het 
grote belang van strategie als je iets wilt 
ondernemen: je bewust zijn van je positie, 
terreinkennis inwinnen en inschatten, je 

VRANK 
& VRIJ Christine Moreel 

Powered by Love, Lifeschool Ghana en Potjebuur
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energie efficiënt inzetten, zowel je sterktes 
als je zwaktes (h)erkennen en benutten etc.

Wat zou je uitvinden om van de wereld 
een betere plek te maken?
Als ik lang met mijn gsm bel, wordt mijn 
oor zo warm van de straling dat ik er 
hoofdpijn van krijg en het gesprek moet 
afknopen. Wat als onze gsm een bepaalde 
straling zou afgeven - laat het ons een 
jotastraal noemen - die niet ons oor, 
maar ons hart warm maakt? Vanwaar 
jotastraal? In tegenstelling tot alfa, beta en 
gamma is deze griekse letter tot nog toe 
niet gekoppeld aan één of andere straling 
en dient hij enkel om te zeggen dat we er 
geen jota van begrijpen. Een jotastraal 
dus, die ons hart zo warm maakt dat 
het week wordt en we “last” krijgen van 
mededogen... Zelf heb ik geen jota verstand 
van dit soort hoogtechnologische dingen 
- van laagtechnologische trouwens ook 
niet - maar zou dit geen mooie uitdaging 
zijn voor Elon Musk of Bill Gates? Of is het 
eerder iets voor Q van James Bond? 

Wat zou iedereen op school moeten 
leren? 
Onze geest leren ontspannen, bijvoorbeeld 
met yoga, meditatie... Maar ook meer 
respect voor de aarde, onze leefwereld, de 
natuur, de mensen... 
Dat het ene beroep niet meer of minder 
waardevol is dan het andere, want 
we hebben iedereen nodig, zowel de 
poetsvrouw als de dokter.  
Ook mededogen leren voelen met wie niet 
mee kan. 
En dan zie ik ook enkele zaken om te 
“ontleren”. Competitie: geen punten, geen 
vergelijkende evaluaties, niet meer om 
het meest en om het eerst en om het best 
- enkel nog in sport en spel en altijd mooi 
afgebakend. En ook superioriteitsgevoel 
mag men ontleren: rijk versus arm(er), wit 
versus (ge)kleur(d), begaafd versus minder 
begaafd...

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

Christine Moreel 
Powered by Love, Lifeschool Ghana en Potjebuur



8

ECHO’S UIT 
HET WERELDHUIS …
• Oproep: zet je talenknobbel in voor FACT, 
de First Aid Communication Tool. Deze app 
biedt een basiswoordenschat én vaktermen 
voor communicatie met anderstaligen op 
de werkvloer, in de twee richtingen. De app 
bevat nu al termen uit land- en tuinbouw 
en metaalsector, half september komt daar 
nog de schoonmaaksector bij. 
Is je moedertaal Pools, Roemeens, Dari, 
Pashtu, Arabisch, Somalisch, Spaans, 
Frans of Engels en heb je zin om je 
talenkennis in te zetten? Test dan mee de 
app! Je krijgt er een vrijwilligersvergoeding 
van een halve dag voor. Info via  
dominique.velghe@west-vlaanderen.be 

• Schakelklas Roeselare WE DO bouwt 
een brug tussen secundair onderwijs en 
volwassenenonderwijs voor anderstalige 

jongeren tussen 17 en 25 jaar. Het 
competentiegerichte traject sluit aan bij de 
talenten, verwachtingen en mogelijkheden 
van de jongeren. Ze krijgen bijvoorbeeld de 
kans hun theoretisch rijbewijs te behalen. 
Tussen de 75 en 90% slaagt. Echte 
succesverhalen dus. Benieuwd naar meer? 
Kijk op www.schakelklas.be 

• Heel wat nieuwe gezichten in het 
Wereldhuis. Aan het onthaal heeft Els zich 
al wat geïnstalleerd. Intussen versterkten 
nog enkele nieuwe medewerkers het 
team: Beatrice ondersteunt tijdelijk in het 
documentatiecentrum en aan het onthaal, 
Katleen staat mee in voor administratie 
en financieel beheer. Eva vervangt dan 
weer Katrijn minstens voor 1 jaar als 
verantwoordelijke Lokaal Mondiaal Beleid. 
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• Hade verliet het 11.11.11-team in 
Roeselare. Hade blijft bij 11.11.11 aan de 
slag, maar niet langer in West-Vlaanderen. 
We wensen haar veel succes bij haar 
nieuwe functie!

• ‘Investeer mee in internationale 
solidariteit en iedereen wint’, dat is de 
campagne van 11.11.11 voor 2021. 
Neem een kijkje op www.11.be/investeer-
mee-een-betere-wereld 

• Een groeiende groep Europese burgers 
verenigt zich vrijwillig maar des te 
actiever in 4de-pijlerorganisaties. 
In de meeste Europese landen krijgen 
ze erkenning en steun van diverse 
organisaties en instanties, zoals het 
Wereldhuis West-Vlaanderen. 
Net als het Wereldhuis heeft elke 
organisatie niet alleen een eigen werking 
en ondersteuningsmogelijkheden, maar 
ook beperkingen. Vanuit de behoefte om 
elkaar te versterken, ontstond nu een 
lerend netwerk. 

Dit moet de effectiviteit van het eigen 
werk en dat van de 4de pijlers verhogen. 
Naast kennis-en ervaringsuitwisseling 
startte ook het onderzoek van de Radboud 
Universiteit op naar de impact van  
4de-pijlerorganisaties. Meer info via  
www.west-vlaanderen.be/4e-pijlers-europa 

• Een teambuilding met je bedrijf of 
vereniging, een familie-uitstap of een 
dagje weg met vrienden? In het najaar 
van 2021 lanceert Studio Globo in het 
India-inleefatelier een escape game 
met een knipoog naar de Sustainable 
Development Goals (SDG’s). Het spel is 
ontwikkeld voor groepen van 18 tot 24 
spelers. Stap op het vliegtuig richting 
Mumbai, duik in de rol van inspecteur en 
ontrafel het mysterie!
Vanaf november kun je via  
www.studioglobo.be inschrijven voor deze 
unieke ervaring! Graag wat meer info?  
Bel gerust naar Studio Globo Roeselare: 
051 22 11 03.
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UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

Het documentatiecentrum heeft een uitgebreid aanbod. ‘Maar een even grote troef  
is ons advies’, vertelt medewerkster Reineke Gouwy. ‘We staan met plezier klaar  
om mee te denken over inhoud, didactische aanpak in de klas of methodieken.’ 

Zo kreeg Reineke een tijd geleden deze vraag binnen:

Beste, 

Voor de kinderen van KJV Izegem 3e en 4e jaar 
secundair willen we (bibliotheek Izegem i.s.m. 
Mixkids) graag een workshop uitwerken rond  
het boek ‘IJzerkop’. 

In dat boek gaat een meisje vechten in het 
leger van Napoleon. Om het verhaal een beetje 
naar het ‘nu’ te brengen, willen we het graag 
over vrouwenrechten, feminisme, equal pay day, 
het glazen plafond en zo meer hebben. Dit is 
een naschoolse activiteit, die we dus ook op 
een niet-schoolse manier willen aanbrengen.  
Kunnen we bij jullie terecht om inspiratie 
op te doen? We komen graag eens langs om 
effectief te kijken wat er mogelijk is. 

Reineke: ‘We vonden heel wat geschikt
materiaal in onze rekken.’

‘Er volgde een goede babbel 
over de uitwerking van deze 
naschoolse activiteit, met de 
materialen al bij de hand.’
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De workshop vrouwenrechten/feminisme is heel 
goed verlopen! In een uurtje tijd slaagden 
we erin om 15- en 16-jarigen stil te laten 
staan bij (gender)stereotypen, rolmodellen en 
ongelijke kansen (ook in hun eigen klas). 

We begonnen met de stelling van de chirurg, 
uit jullie materiaal. Het was een goede 
binnenkomer! 

Het was fijn dat jullie onmiddellijk open-
stonden om mee te helpen nadenken, met jullie 
eigen insteken en documentatie. In de brain-
storm hebben we heel veel inspiratie opgedaan! 
Ook al gebruikten we uiteindelijk vooral eigen 
materiaal, die insteken hielpen ons enorm. 

Ik was nog niet bekend met jullie documentatie-
centrum, maar kom er zeker nog terug!

Reineke krijgt achteraf 
nog een leuk mailtje:

De workshop blijkt een 
succes. Hij is ook nog altijd 
beschikbaar,  meer info via 
info@mixkids.be.
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Baraa kwam eind 2015 als vluchteling 
in België aan. In de periode 2018-
2019 werkte ze 11 maanden in het 
Wereldhuis, ter ondersteuning van de 
Taskforce Vluchtelingen. Een goede 
springplank, zo blijkt. Want ondanks de 
stevige rugzak zet Baraa vandaag nog 
voortdurend stappen naar een nieuwe 
toekomst.

Baraa, hoe kwam je destijds in het 
Wereldhuis terecht voor een job? 
Baraa: ‘In 2018 organiseerde de 
Leerwinkel een speeddate voor 
anderstalige werkzoekenden. Daarbij 
had ik onder meer een gesprek met de 
coördinator van het Wereldhuis. De 
werking sprak mij onmiddellijk aan. Zo 
kon ik in het najaar van 2018 starten met 
een beroepsverkennende stage. Na een 
maand was de evaluatie gelukkig positief: 
ik kon er zelfs blijven werken onder artikel 
60.’ (Artikel dat werkervaringstrajecten 
mogelijk maakt voor mensen uit 
kansengroepen, red.)  

Gelukkig inderdaad. Hoe kijk je terug 
op die periode? 
Baraa: ‘Ik was niet aan het werken, ik was 
aan het genieten! De plek, de functie, mijn 
collega’s: allemaal fantastisch. Bovendien 
kon ik mijn Nederlands oefenen en ervaring 
opdoen, toch het doel van een dergelijke 
stage. Vooral de collega’s van toen ben ik 
dankbaar: ze hielpen me veel en stonden 
klaar voor al mijn vragen. En ik stel veel 
vragen!’ (Lacht)

Is het niet net goed om veel vragen 
te stellen? 
Baraa: ‘Zeker, maar niet iedere werkgever 
staat daarvoor open. Want dit vergt veel 
tijd. Dankzij mijn job in het Wereldhuis 
leerde ik gelukkig veel mensen en 
organisaties kennen die wel die ruimte 
geven. Het hielp me om mijn tweede 
job te vinden: integratieconsulent bij 
Accent Jobs. Daarna heb ik gewerkt in 
het opvangcentrum van het Rode Kruis 
in Sijsele. Sinds april van dit jaar ben 
ik educatief medewerker diversiteit bij 

HOE ZOU HET NOG ZIJN 
MET BARAA KHADRA?



13

Avansa Brugge. Zonder de hulp, tips 
en ondersteuning van mijn vroegere 
werkgevers en collega’s had ik al die 
opeenvolgende stappen niet kunnen nemen. 
Daarom ben ik ook zo dankbaar voor de 
kansen die zij me gaven.’ 

Je deed in het verleden ook vaak 
vrijwilligerswerk, je vindt dat 
waardevol. Waarom? 
Baraa: ‘Inderdaad! Onlangs nog belde ik 
met een vriend, ook een vluchteling uit 
Syrië… Na zes jaar in België heeft hij hier 
nog geen sociaal leven. Ik zei hem: “Werk 
als vrijwilliger! Zoek vrijwilligerswerk!” 
Vrijwilligerswerk is nuttig om je Nederlands 
te oefenen, om mensen te leren kennen, om 
iets nieuws te leren over de cultuur, over 
het leven hier. Dat doe of leer je niet als je 
thuisblijft.’ 

Je hebt zelf ook iets bijgeleerd: naast 
een nieuwe job behaalde je ook je 
rijbewijs? 
Baraa: ‘Klopt. April 2021 was een bijzondere 
periode: een nieuwe job, geslaagd voor mijn 
praktisch rijexamen en ik vroeg de Belgische 
nationaliteit aan!’ 

Fijn nieuws! Komt er dan snel een 
bezoek aan je familie in Syrië, eens je 
de Belgische nationaliteit hebt? 
Baraa: ‘Het zal nog altijd onmogelijk zijn 
voor mij om naar Syrië te reizen, maar 
met een Belgisch paspoort kunnen we wel 
afspreken in Turkije of Libanon. Ik kijk daar 
heel erg naar uit, maar het is tegelijk ook 
spannend. Het is ondertussen bijna zes jaar 
geleden dat we elkaar voor het laatst zagen.’

Je ziet jezelf als assertief, iemand die 
onbevangen z’n mening uit.  
Hoe belangrijk acht jij dat? 
Baraa: ‘Enorm belangrijk. Dat was één van 
mijn problemen in mijn thuisland. Dat ik 
niet kan zwijgen. (Lacht) Ik kom voor mijn 
mening uit, ook als ik op voorhand weet dat 
het niet de mening van de ander is. In Syrië 
was dat moeilijk. Men respecteert elkaars 
meningen niet. Iedereen denkt van zichzelf 
dat hij of zij juist is en de ander verkeerd. 

Het probleem is dat er vaste tradities en 
voorschriften zijn: dat moet en dat moet 
niet. Als je niet in de pas loopt, dan ben je op 
de verkeerde weg.’ 

Denk je niet dat elk land of elke 
cultuur bepaalde tradities of 
voorschriften heeft? 
Baraa: ‘Ja, zeker wel. Maar het is niet in 
ieder land mogelijk om openlijk je mening 
te uiten over die tradities en voorschriften. 
In Syrië kan het je dood betekenen. Er zijn 
mensen bereid om je te vermoorden omwille 
van een in hun ogen afwijkende mening. 
Dat is ook één van de redenen waarom ik 
gevlucht ben. Hier kan ik mijn mening wel 
geven wanneer ik dat wil.’  

Zou je jezelf dan als activist 
omschrijven?
Baraa: ‘In Syrië was ik een activist, maar nu 
niet meer.’ 

Is daar een reden voor?
Baraa: ‘Het kost mij te veel. Ik geloof 
oprecht in rechtvaardigheid, in vrije 
meningsuiting en in democratie. Maar ik 
heb er een hoge prijs voor betaald: ik verloor 
mijn job, mijn familie, mijn vrienden, mijn 
land. Ik heb alles achtergelaten. Voor wat? 
Als ik hier actie voer, waar moet ik dan de 
volgende keer naartoe vluchten? Ik zal mijn 
mening blijven uiten, maar wanneer ik daar 
zelf voor kies.’ 

Wil je tot slot nog iets meegeven  
aan de lezers? 
Baraa: ‘Ik wil vooral nog de wens uitdrukken 
dat de oorlog in Syrië ophoudt. Dat we 
kunnen terugkeren naar een situatie zoals 
voor 2010. Weinig mensen weten hoe rijk 
het leven in Syrië voor de oorlog was. Vaak 
wordt gedacht dat vluchtelingen naar hier 
komen om te profiteren van de sociale 
zekerheid. Dat zou men niet durven denken 
of zeggen als men wist hoe het leven er was 
voor de oorlog. Wat nu gebeurt in Syrië kan 
binnen 10 jaar plaatsvinden in Duitsland of 
binnen 15 jaar in België.’

Caitlin Sabbe
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ALLEZ CIRCULEZ
INSPIRERENDE VOORBEELDEN  
VOOR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

Is circulair bouwen het bouwen van de 
toekomst? Europa streeft naar CO2-
neutraliteit voor 2050. Naast uitstoot 
door transport en verwarming van 
gebouwen, is ongeveer de helft van onze 
CO2-uitstoot gelinkt aan de productie 
van (bouw)materialen. De bouwsector 
zal zich noodgedwongen moeten 
aanpassen in functie van de Europese 
klimaatdoelstellingen. Dringend tijd dus 
om na te denken over hoe we morgen 
zullen bouwen. Dit en meer ontdek je nu al 
bij Acasus. 

Acasus is het centrum voor duurzaam 
wonen, bouwen en renoveren van de 
Provincie West-Vlaanderen. Acasus 
inspireert, informeert en adviseert 
particulieren, bouwprofessionals, lokale 
besturen en kennisinstellingen. Je krijgt 
hier onafhankelijk bouwadvies, een 
schaars goed voor particulieren. Na een 

gesprek met een ervaren adviseur ontvang 
je altijd een uitgebreid verslag, inclusief 
gepersonaliseerd stappenplan. 
Verder organiseert Acasus inspirerende 
themadagen, met aandacht voor theorie 
én de praktische kant. In de online agenda 
ontdek je alle evenementen. 

Informeren doet Acasus vooral via de 
materialenbibliotheek en tentoonstellingen 
in het kennispunt in Veurne. Naast de 
permanente tentoonstelling, met alle 
aspecten en principes van duurzaam 
wonen, loopt er tot eind 2022 ook een 
tijdelijke tentoonstelling voor circulair 
bouwen. Hier ligt de focus op lokale 
producenten van tal van 100 % circulaire 
bouwmaterialen. 

Ontdek wat Acasus voor jou kan betekenen: 
www.acasus.be - info@acasus.be 
058 77 90 13
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ZINZOEKERS 
EEN CREATIEVE BLIK  
OP DE SAMENLEVING

Alsof het zo zou zijn

Alsof er geen schuld op de bodem valt te rapen 
Van je droge huid gekruld als schilfers storend en stotend  
De waarachtige wereld binnenin onthuld naar voren geschoven

Alsof een wereld zonder raciale hiërarchie een utopie is 
En het onmogelijk is te begrijpen hoe ras werkt en om niet  
kleurenblind te zijn 
Voor het kleurenpalet waarin wij allemaal geboren zijn 

Alsof er geen weet is in je gedachten 
Geen vermogen om met je ogen naar de andere kant te kijken  
De lens om te draaien en onomwonden te reflecteren

Alsof de geschiedenis niet reeds neergeschreven is 
Een cultureel archief met een diepe structuur van ongelijkheid 
Door socialisatie in onze magen verteerd en aangeleerd 

Alsof er geen energie is in je handelen  
Geen optierecht al fundament in je gedragingen naar anderen  
Lendenen en ledematen levenloos en oncontroleerbaar neerhangend

Alsof vierhonderd jaar imperialisme geen sporen heeft nagelaten  
En onze verhalen doorheen de jaren ontspoord zijn geraakt 
Ongehoord in dovemans oren zijn verdwaald

Alsof het zo zou zijn 

Esohe Weyden, woordkunstenaar
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INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN 
15/10 - Hoe groot is de impact van 4de pijlerorganisaties? 
23/11 - Geldtransfers: hoe geld overmaken naar het Zuiden? 
21/12 - Café de 4 seizoenen

NETWERKEVENTS 
9/10 - Netwerkdag ‘Word Wereldburger’ 
13/10 - Goed geboerd 

INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING  
15/9 - Reglement Initiatieven met het Zuiden    
15/9 - Projectoproep ‘duurzame landbouw in DR Congo’ 
30/9 - Reglement wereldburgerschap    
30/10 - Reglement internationale onderwijs-, stage- en 
onderzoekservaringen
15/1/’22 - Projectoproep ‘relance- en herstelmaatregelen na Covid-19’

PROGRAMMA 
WERELDHUIS
NAJAAR 2021
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IN DE KLAS 
Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas  
of op school? (LO)
• 21/9, 28/9 - reeks 1 
• 19/10, 26/10 - reeks 2 
• 23/11, 30/11 - reeks 3 
12/10 en 14/12 - Meertalige kleuters in mijn klas 
13/10 - Zo boost je burgerschap bij je leerlingen
20/10 - Snuistertijd in het documentatiecentrum (LO)
21/10 - Snuistertijd in het documentatiecentrum (SO)
15/12 - NT2 Materialendag voor het basisonderwijs 

LOKAAL MONDIAAL
16, 21 en 28/9 - Inspiratiereeks ‘Wat met water’ 
20/9 - Van liefdadig naar rechtvaardig

GLOBAAL KABAAL
23/9 - Klimaat en conflict
25/11 - Van katoen, het verhaal achter jouw onderbroek  
9/12 - Ontmoeting met Fikry El Azzouzi 
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PROGRAMMA 
NAJAAR 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 
VOOR HET EERST EEN 
ANDERSTALIGE NIEUWKOMER 
IN DE KLAS OF OP SCHOOL? 
(LAGER ONDERWIJS) 
Vormingsreeks, materialendag  
• Reeks 1: di. 21 en 28 september,  
17 - 18.45 u., online
• Reeks 2: di. 19 en 26 oktober,  
17 - 18.45 u., online
• Reeks 3: di. 23 en 30 november,  
17 - 18.45 u., online
• NT2-materialendag: wo. 15 december, 
13.30 - 16.30 u., Wereldhuis in Roeselare
Voor het eerst een anderstalige leerling 
in je klas of op school? Dan zit je wellicht 

met heel wat vragen. Ellen Vanantwerpen, 
pedagogisch expert NT2, geeft je heel wat 
tips en inspiratie rond taalverwerving en 
meertaligheid bij kinderen. Komen onder 
meer aan bod: veiligheid en welbevinden, 
meertaligheid als sterkte, integratie 
van de leerling in je klasorganisatie, 
ondersteunende educatieve materialen…
De reeks bestaat uit 2 momenten.  
Je kan ze volgen in september, oktober  
of november. Op de afsluitende  
NT2-materialendag maak je kennis 
met de NT2-materialen in het 
documentatiecentrum van het Wereldhuis.

Deze vorming mikt op leerkrachten en 

beleidsondersteunend personeel uit het lager 

onderwijs.
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MEERTALIGE KLEUTERS IN  
MIJN KLAS
Vorming, materialendag
• Vorming 1: di. 12 oktober,  
17 - 18.45 u., online
• Vorming 2: di. 14 december,  
17 - 18.45 u., online
• NT2-materialendag: wo. 15 december, 
13.30 - 16.30 u., Wereldhuis in Roeselare
Heel wat kleuterklassen verwelkomen 
alsmaar meer kindjes die thuis geen 
Nederlands spreken. De meeste kleuters 
zijn wel ‘kraks’ in meerdere talen leren. 
Toch brengt dit uitdagingen en vragen met 
zich mee. We proberen deze uitdagingen 
om te buigen in leerkansen voor de hele 
groep. Ellen Vanantwerpen, pedagogisch 
expert NT2, zoomt in op kwaliteitsvolle 
interacties, taalkrachtige activiteiten, 
interactief voorlezen, inzetten van de 
thuistaal, ouderbetrokkenheid...
Op de afsluitende materialendag maak 
je kennis met de NT2-materialen in het 
documentatiecentrum van het Wereldhuis.

Deze vorming is bedoeld voor leerkrachten 

en beleidsondersteunend personeel uit het 

kleuteronderwijs.

ZO BOOST JE BURGERSCHAP  
BIJ JE LEERLINGEN  
Vorming 
Wo. 13 oktober, 14 - 15.30 u.
Burgerschap is een sleutelcompetentie uit 
de nieuwe eindtermen voor het secundair 
onderwijs. Door burgerschapscompetenties 
te verwerven, kunnen jongeren uitgroeien 
tot kritische en geïnformeerde burgers. 
Katrien en Kris van De Kracht van je 
Stem reiken je enkele methodieken aan 
om in de verschillende graden van het 
secundair onderwijs aan de slag te gaan 
rond burgerschap. De vorming gaat 
voornamelijk over participatie, dialoog, 
politiek en democratische principes.

Een organisatie van de Provincies Limburg, 
Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-
Vlaanderen.

 
SNUISTERTIJD IN HET 
DOCUMENTATIECENTRUM 
Materialendag 
• Lager onderwijs 
wo. 20 oktober, 13.30 - 16.30 u.
• Secundair onderwijs 
do. 21 oktober, 13.30 - 16.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Inspiratie opdoen? In materialen snuisteren 
over wereldburgerschap en NT2? Tijdens 
deze materialendag speel je wat educatieve 
spellen en krijg je interessant materiaal te 
zien voor in de klas en op school.
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NETWERKEVENTS 
NETWERKDAG ‘WORD 
WERELDBURGER’
Lezingen, workshops, netwerken 
 Za. 9 oktober, 8.45 - 12.45 u.
 Wereldhuis in Roeselare/online
De netwerkdag is dé afspraak om mensen 
uit het werkveld te ontmoeten en inspiratie 
op te doen via boeiende workshops en 
lezingen. Er komt weer schoon volk. Rudi 
Vranckx staat stil bij een wereld waarin 
verdraagzaamheid zwaar onder druk staat 
en Nick Meynen legt het verband tussen de 
coronapandemie en de wereldeconomie. 

Ontdek het volledig programma op  
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis.

 GOED GEBOERD 
Lezing - gesprekstafels - standenmarkt - 
rondleiding
Wo. 13 oktober, vanaf 17.30 u. Provinciaal 
Technisch Instituut in Kortrijk (Condédreef) 
Waarom kiezen voor korte keten en fair 
trade? Hoe verhouden die twee zich? 
Welke hefbomen heb je als consument 
om boeren wereldwijd te versterken? Na 
een inleiding door Jan Orbie van UGent 
sluit je aan bij een gesprekstafel. Concrete 
getuigenissen en ervaringsuitwisseling 
staan centraal.

I.s.m. Stad Kortrijk, Rikolto, Oxfam                                 
Wereldwinkels, Stadsboerderij Kortrijk, PTI, 
Howest, Lokaalmarkt Heule, Broederlijk Delen 
en Fair Trade Gemeenten. 
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LOKAAL 
MONDIAAL 
WAT MET WATER?
Inspiratiereeks 
• Do. 16 september, 13 - 17 u. 
Inagro in Roeselare
Water en landbouw: over droogte, 
wateroverlast, SDG’s en Blue Deal.
• Di. 21 september, 13 - 17 u.
PRNC De Gavers in Harelbeke
Waterbeschikbaarheid: over waterbalans, 
droogte, de situatie in West-Vlaanderen, 
direct en indirect waterverbruik en 
mondiale waterprojecten.
• Di. 28 september, 13 - 17 u.
VLIZ in Oostende
Nood aan zuiver water en nieuwe 
technologieën: over waterbeschikbaarheid 
mondiaal, waterkwaliteit, ontzilting en 
waterzuivering.
Ook lokale besturen moeten alle zeilen 
bijzetten om ons watersysteem in 
balans te houden en veilig en duurzaam 
te maken. Verwacht je aan boeiende 
toelichtingen van waterexperts, 
inspirerende voorbeelden van lokale en 
mondiale waterprojecten en een unieke 
waterrondleiding op de locaties. Volg de 
hele reeks of afzonderlijke sessies.

 I.s.m. Join for Water

VAN LIEFDADIG NAAR 
RECHTVAARDIG!
Mondiaal café 
Ma. 20 september, 19.30 u. 
Uitgeverij Lannoo in Tielt
Wat betekent internationale solidariteit in 
deze turbulente tijden? Hoe organiseren we 
dat best in de toekomst? Els Hertogen en 
MO*-journalist John Vandaele doorgronden 
de facetten van internationale solidariteit, 
in navolging van Els haar pas verschenen 
boek en aan de hand van kritische 
vragen. Ook illustreren burgers uit de 
regio de verwevenheid tussen lokale en 
internationale solidariteit.

I.s.m. Wereldraad Tielt, 11.11.11 West-
Vlaanderen en Avansa
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GLOBAAL KABAAL 
KLIMAAT EN CONFLICT
Lezing 
Do. 23 september, 19.30 - 21 u.
Wereldhuis in Roeselare
Ludo De Brabander, opiniemaker en 
woordvoerder van Vrede vzw, toont met 
tal van voorbeelden de link aan tussen 
klimaatveranderingen en conflict. Hij gaat 
in op de geostrategische consequenties 
van klimaatveranderingen en de 
verantwoordelijkheid van het militair 
apparaat in de opwarming van de aarde. 

VAN KATOEN, HET VERHAAL 
ACHTER JOUW ONDERBROEK
Filmvoorstelling - panelgesprek 
Do. 25 november, 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. 
Het panelgesprek met WSM, 
Bel&Bo, Maria’s Corner en Good 
Planet gaat na de docu dieper in op 
de arbeidsomstandigheden in de 
kledingindustrie en op duurzame kleding.
 
I.s.m. Howest, Oxfam Wereldwinkel  
Kortrijk, WSM. 

ONTMOETING MET FIKRY EL 
AZZOUZI: VERHALEN DIE 
ANDERS NIET VERTELD WERDEN
Gesprek
Do. 9 december, 19.30 - 21 u.
Wereldhuis in Roeselare
Fikry El Azzouzi is een van de meest 
originele stemmen in de Vlaamse 
literatuur. Dit jaar won hij de Ultima voor 
Letteren, omwille van ‘zijn vertelkunst, 
die oude tradities met frisse en 
toegankelijke vormen verzoent. Hij wil 
een verteller zijn die betrokken is op de 
actuele problemen in ons taalgebied’. De 
auteur komt vertellen over zijn hoopvolle 
verontwaardiging en zijn rol als schrijver 
om de verhalen die niet gehoord worden in 
de schijnwerpers te zetten. 

I.s.m. ARhus en Avansa Mid- en Zuidwest

©Jef Van Eynde
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INITIATIEVEN MET 
HET ZUIDEN 
HOE GROOT IS DE IMPACT VAN 
4DE PIJLERORGANISATIES?
Kennismakingsavond  
Vr. 15 oktober, 17.30 - 19 u.
Howest in Kortrijk
Na het onderzoek naar de impact van 
Covid-19 op 4de Pijlers, gaat Prof. Sara 
Kinsbergen (Radboud Universiteit) 
een stap verder. De impact van de 4de 
Pijlerinitiatieven zélf vormt de basis voor 
verder onderzoek. En dat in verschillende 
Europese landen. Nu is er geen up-to-date 
beeld van de karakteristieken of de impact 
van de bonte mix van organisaties in de 
zogenaamde 4de pijler. Studenten van het 
Postgraduaat Duurzame Ontwikkeling 
helpen met de bevraging. Tijdens een 
informele avond maak je kennis met de 
studenten, met Sara en met elkaar.  

GELDTRANSFERS:  
HOE GELD OVERMAKEN NAAR 
HET ZUIDEN?
Uitwisseling - vorming  
Di. 23 november, 19.30 u. 
Wereldhuis in Roeselare
Geld overmaken naar het Globale Zuiden 
zorgt vaak voor frustraties: de kosten 
lopen soms hoog op. Er bestaat geen 
‘gouden’ formule, maar er zijn wel heel 
wat interessante mogelijkheden. Tijdens 
een uitwisselingsavond worden ervaringen 
gedeeld en hopen we dat je nieuwe tips en 
trucs krijgt om in de toekomst zo veilig en 
goedkoop mogelijk geld te versturen naar 
het Globale Zuiden.

CAFE DE 4 SEIZOENEN
Netwerking
Di. 21 december, 19 u. 
’t Land van Vlierbos in Diksmuide

Eindelijk, het eerste “Café de 4 seizoenen” 
voor 2021 komt eraan! Op een mooie 
locatie en met een warm welkom voor 
al wie betrokken is bij een project in het 
Zuiden. Leg je vragen voor aan collega-
ervaringsdeskundigen en verspreid 
je eigen expertise. We zetten in op 
gezelligheid en unieke locaties. Allen 
daarheen! Hopelijk tot dan?!

Heb je vragen over een van de 
bovenstaande activiteiten? Kijk op  
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis  
of stuur een mailtje naar  
wereldhuis@west-vlaanderen.be.

Makoye Kafo, Burkina Faso
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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


