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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

Het Wereldhuis is elke dag open van 8.30 tot 17 uur,  
het documentatiecentrum van 9 tot 16.30 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: Stefan Lannoo, Caitlin Sabbe, Reineke  
Gouwy, 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

Uit de rekken van het 
documentatiecentrum

De wereld in beeld, Abdulazez Dukhan,  
Syrische vluchteling en fotograaf

Een babbel met Jan Orbie, hoofddocent 
vakgroep politieke wetenschappen, UGent

Vrank en vrij, Mae Valdez, verantwoordelijke 
synergieproject in de Filipijnen in 2020 en 2021

Programma voorjaar 2022

Echo’s uit het Wereldhuis 

Horizon 2030
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DE WERELD  
IN BEELD
Ik was 17 jaar toen ik in 2016 de lange weg 
aflegde van Syrië naar Turkije en zo verder 
naar Noord-Griekenland, tot uiteindelijk in 
België. Ik werd hier herboren in een nieuwe 
samenleving, maar dit betekende ook dat ik 
weer volledig van nul moest herbeginnen. 
Na eerst mijn secundair diploma te 
hebben behaald en al een eerste jaar 
computerwetenschappen aan de VUB achter 
de rug, startte ik het project 50-Humans. 

Ik begon met fotograferen toen ik vastzat 
tussen de grenzen van Griekenland en 
Macedonië. Ik wilde een ander beeld tonen 
van vluchtelingen, een echte ‘insider eye’ 
weergeven. Met 50-Humans probeer ik dat 
verder te zetten. 

Tijdens de zomer van 2020 reisde ik naar 10 
verschillende steden en gemeenten in België, 
om er 50 vluchtelingen en immigranten 
te ontmoeten. Ik nam portretten van elk 
van hen en documenteerde tegelijk hun 
succesverhalen. Mijn doel was om hiermee 
enkele positieve en hoopvolle verhalen te 
brengen. Er is al genoeg aandacht voor 
negativiteit in onze tijd. Met dit project 
wil ik de vluchtelingen en immigranten 
hun bijdrage laten zien, ongeacht waar 
ze vandaan komen of welke huidskleur ze 
hebben.

Abdulazez Dukhan, Syrische vluchteling  
en fotograaf 

TENTOONSTELLING
In september 2021 vond de eerste 
50-Humanstentoonstelling in Brussel plaats. 
Ondertussen reisde ze al naar 4 andere 
steden in België, met nog meer locaties in 
het vooruitzicht. 
Lees meer over dit project: 50humans.net
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Wanneer was je het gelukkigst?  
Als ik een zonsopgang ervaar op de top  
van een berg of tijdens een wandeling in 
het bos. 
 
Wat is je grootste angst?  
De dood van een geliefde.  

Wat is je dierbaarste bezit?  
Mijn laptop, want daar staat al mijn 
levenswerk op.  

Wat is de belangrijkste les die het 
leven je geleerd heeft? 
We zijn de eerlijkheid en goedheid die 
we willen zien in deze wereld.  

Wat betekent wereldburgerschap voor 
jou? 
Het betekent een iets andere “ik” in een 
andere persoon terugvinden. Hij/zij kan 
een andere kleur, buurt of taal hebben, 
maar we delen dezelfde waarden, hoop  
en strijd.  

Wat is je guilty pleasure?  
Kijken naar tv-shows uit de jaren ‘70  
en ‘80.  

Wat is je mooiste bijdrage aan onze 
wereld?  
Mijn levensverhaal. Ik was vroeger een 
niet-schoolgaande jongere en werkte hard 
om mijn opleiding af te maken. Nu ben ik 
een mentor en geef ik elke zondag les aan 
niet-schoolgaande jongeren. 

Wat wil je jouw eventuele kinderen 
meegeven?  
Goede waarden en dienstbaarheid aan 
anderen. Niet ijdel zijn en niet altijd 
denken aan wat andere mensen zouden 
zeggen. 

Wat staat er op je menu vandaag?  
Kip, rijst en monggo (mungbonen). 

Welke duurzame tip/locatie/
evenement wil je graag delen met 
anderen?  
Een goede duurzame tip is “haal je geluk 
niet uit dingen kopen”. We moeten leren 
gelukkig te zijn in hoe we onszelf en 
anderen liefhebben. 

Welke film opende jouw ogen?  
De verfilming van “Les Misérables”. Ik 
kan niet zeggen dat die film mijn ogen 
opende voor sociale onrechtvaardigheden, 
want daar werd ik me al op jonge leeftijd 
bewust van toen ik in armoede opgroeide 
in een derdewereldland. Wel opende 
hij mijn ogen in die zin dat, zelfs als de 
wereld onrechtvaardig is, mensen gered 
worden door de goedheid van anderen. 
We zouden hier niet zijn zonder de 
goedheid en heldhaftigheid van anderen 
die ons voorgingen. Dit laat ook zien 
hoe solidariteit en onbaatzuchtigheid 
van gewone mensen sociale verandering 
teweeg kunnen brengen. 

Welke muziek opende jouw ogen?  
“In my Life” van The Beatles maakte mij 
ervan bewust hoe tijdelijk dingen zijn en 
hoe alles zo snel verandert dat we alles 
moeten koesteren: plaatsen, mensen, zelfs 
de herinneringen… 

Naar wie kijk je op en waarom?  
Eén van de personen die mijn leven hebben 
beïnvloed, was een non: zuster Anne. Ze 
hielp me terug naar school te gaan toen 
ik jong was en liet altijd op veel manieren 
zien dat ze om me gaf. Ik weet dat ze een 
positieve invloed heeft gehad op het leven 
van honderden meisjes door liefdevol en 

zorgzaam te zijn en hen onderwijskansen 
te geven. Ze is iemand naar wie ik altijd zal 
opkijken. 

Waarvoor is te weinig aandacht  
in de samenleving?  
Er is tegenwoordig weinig aandacht 
voor de gemeenschap. Ons idee van 
gemeenschap is geherdefinieerd en 
alsmaar meer mensen voelen zich 
geïsoleerd en onzichtbaar. Ik denk dat  
dat kan aangepakt worden als we sterkere 

gemeenschappen hebben – niet alleen 
digitale, maar ook mensen die met elkaar 
delen en voor elkaar zorgen. 

Wat zou je uitvinden om van de  
wereld een betere plek te maken?  
Een pil die alle ziektes kan genezen. 

Wat zou iedereen op school  
moeten leren?  
Empathie en medeleven. 

VRANK 
& VRIJ Mae Valdez, verantwoordelijke synergieproject  

in de Filipijnen in 2020 en 2021

Mae en Wereldhuis-collega Eva tijdens een bezoek op de koeienboerderij van boer Jules in Rollegem.
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ECHO’S UIT 
HET WERELDHUIS …
• Met een warm hart blikt 11.11.11 terug 
op een geslaagde najaarscampagne. In 
West-Vlaanderen werd er gesmuld, gesport 
en gequizd, bezocht men film, optreden en 
boekvoorstelling, kocht men aan de voordeur 
of aan de supermarkt enzovoort. Allemaal 
dankzij de inzet van talloze vrijwilligers én 
om verder te kunnen investeren in een betere 
wereld! 

• 11.11.11 komt met Youth Climate Lab 
in actie voor klimaatrechtvaardigheid. 
Youth Climate Lab brengt via activiteiten 
geëngageerde jongeren samen om 
klimaatacties te organiseren. Die moeten 
sensibiliseren over de wereldwijde impact 
van de klimaatcrisis en over de nood aan een 
collectieve aanpak. Drie PROEFLabs brachten 
al een discussieavond, een klimaatlezing 

en een filmvoorstelling. Vanaf 2022 kunnen 
jongeren ook hun stem laten horen via 
andere, diverse Labs. Kom meer te weten 
en volg Youth Climate Lab op Facebook en 
Instagram.

• Jongeren uit de Schakelklas Roeselare 
– WE DO vertrokken begin november 
op meerdaagse uitwisseling rond de 
Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. 
Ze ontmoetten er leerlingen van een 
Nederlandse en Duitse school via het 
erfgoedproject Amikejo (Esperanto 
voor ‘plaats van vriendschap’). Dit 
pilootproject brengt jongeren samen rond 
erfgoed, diversiteit en burgerschap. Het 
wil een voorbeeld zijn voor leraren die 
grensoverschrijdend aan de slag willen met 
nieuwe methodieken in herinneringseducatie. 

• Geboorte van een nieuwe telg: de 
‘Inspiratiegids inleefreizen’. Groepsreizen 
naar opstartende of bestaande projecten 
bij Zuidpartners zijn best talrijk. Inhoudelijk 
en praktisch komt er bij een inleefreis, 
projectreis of bouwkamp heel wat kijken. 
Tegelijk bieden deze initiatieven veel kansen 
tot wereldburgerschapseducatie. Met tips 
en goede voorbeelden helpt onze nieuwste 
inspiratiegids om een inleefreis goed aan 
te pakken, valkuilen te vermijden en er alles 
uit te halen. Gratis te verkrijgen via het 
Tolhuis of als download op de webshop van 
Provincie West-Vlaanderen.

• De volgende telg is ook al op 
komst: een nieuwe ‘beheerstool’. 
Veel lezers maakten al dankbaar 
gebruik van onze subsidiereglementen. 
Projecten uitschrijven, ze aanvragen en 
verantwoorden, het is een hele klus. Ook de 
administratie achter de schermen is niet 
min. We maken het jou (en onszelf) graag 
makkelijker met de ontwikkeling van een 
‘beheerstool’ voor al die aanvragen. Vanaf 

juni bieden we vormingen aan, zodat je 

aanvraag vanaf het zomerverlof al in de 
nieuwe online tool kan. Intussen krijgt hij 
vorm, testen we uit en bedenken we een 
goede naam. 

• De diasporaverenigingen zijn belangrijk 
in de internationale solidariteit. 
Tegelijk blijkt het een moeilijk te bereiken 
speler, ook voor het Wereldhuis. Daarom 
laten we ons sinds 1 december door 
FMDO en VIVES begeleiden om op maat 
gemaakte vormingen, instrumenten en 
communicatiemiddelen te ontwikkelen. Zo 
kunnen we ook deze organisaties bereiken 
en ondersteunen.

• In het Wereldhuis verwelkomden we 
twee nieuwe gezichten. Justine staat 
in voor het onthaal en de communicatie. 
Feras Hasan startte in november zijn stage. 
Terwijl hij ons helpt met de uitbouw van  
de collectie en de taalapp FACT, verbetert 
hij zijn Nederlands en breidt hij zijn 
netwerk uit.
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In 2030 zal de wereld alleen nog maar diverser zijn. Almaar  
meer mensen bewegen zich uit meer plaatsen naar andere 
plaatsen, om allerlei redenen. De meeste grote steden worden 
hierdoor minderheid-meerderheidsteden: de meerderheid aan 
mensen is een optelsom van alle minderheidsgroepen. Dit zal niet 
alleen voor meer polarisering en samenlevingsvraagstukken zorgen, 
maar hopelijk ook voor een steeds grotere ‘normalisering’ van 
superdiversiteit, waarin wat ‘de norm’ is, een nieuwe invullingzal  

of kan krijgen.
Met onze organisatie Refu Interim - een socioculturele organisatie die vrijwilligerswerk 
zoekt voor mensen die nieuw zijn in België – ‘ontmijnen’ we polarisering zoveel mogelijk 
via ontmoeting voor, tijdens en na vrijwilligerswerk. Door nieuwkomers een duwtje in 
de rug te geven in hun zoektocht naar ‘een plaats’ in deze nieuwe samenleving, door 
organisaties en bedrijven te ondersteunen in hun samenwerking met nieuwkomers en 
door te zorgen dat onze eigen medewerkers de superdiversiteit in de samenleving zoveel 
mogelijk weerspiegelen.
Fie Velghe, Refu Interim 

Twee krachten zullen onze samenleving aanzienlijk veranderen: 
klimaat en technologie. Op klimaatvlak vergt de opwarming van de 
aarde lokaal almaar ingrijpendere inspanningen om een oplossing 
te kunnen bieden. Tegelijkertijd zorgen groeiende (klimaat)
migratiestromen voor een verandering in het sociaal weefsel .
Ook de technologiesector evolueert almaar sneller. Technologische 
evoluties zorgen vaak voor nieuwe oplossingen, maar ook voor een 
sterk toenemende druk op de grondstoffen. 

Toch blijven we positief. Als lokale overheid kijken we verder dan vandaag en morgen. 
Daarom maakten we visie Oostkamp2030 op met als 3 hoofdthema’s:
• Ruimte: We willen evolueren naar een groenere, meer geïntegreerde en duurzame 
gemeente om de samenleving te versterken en de levenskwaliteit te verhogen. 
• Sociaal: Oostkamp moet een warme gemeente blijven, waar inwoners graag 
(blijven) wonen en waar mensen verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor de 
maatschappij. 
• Duurzaamheid: Samen moeten we zorgen voor minder CO2-uitstoot, meer ruimte voor 
water en groen, hergebruik en delen van materialen, voertuigen en ruimten en tot slot ook 
duurzaamheid in zijn breedste zin verweven door alle projecten en initiatieven. 
In deze thema’s staat verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid centraal. 
Jan De Keyser, burgemeester Oostkamp 

Het thema klimaatverandering zal alles domineren. We 
vrezen vooral een overschrijding van kantelpunten, waardoor 
gevolgen van klimaatverandering elkaar versneld versterken. 
Grootschalige ontbossing is er daar één van. De wereld zal 
continu geconfronteerd worden met crisissituaties door 
extreme weerfenomenen. Dit leidt tot nog meer onstabiliteit 
en grote menselijke en ecologische schade. Denk maar aan 
miljoenen klimaatvluchtelingen door watertekorten, onleefbare 

temperaturen en falen van voedselproductie. 
Onze focus ligt op herbebossing in de tropen, gekoppeld aan sociale programma’s 
om lokale gemeenschappen te versterken. De huidige projecten zijn druppels op de 
steeds heter wordende plaat, maar leveren waardevolle veldervaring op. We hopen 
en verwachten dat we over 10 jaar op een veel grotere schaalgrootte werken en dat 
internationale solidariteitsfondsen de nodige financiering zullen geven.
Jurgen Heytens, Faja Lobi, herbebossingsproject in Idiofa, Congo 

De problemen waarvoor we staan op sociaal, economisch, 
ecologisch, cultureel, ethisch, politiek en technologisch 
vlak, zullen in 2030 wellicht nog zijn toegenomen. 
Hoger onderwijsinstellingen worden uitgedaagd hun 
verantwoordelijkheid te nemen en een actieve rol te spelen 
in de zoektocht naar duurzame antwoorden op deze globale 
en complexe uitdagingen. Inclusieve, internationale 
en transdisciplinaire samenwerking via onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 
Het hoger onderwijs zal er in 2030 behoorlijk anders uitzien, met digitale curricula 
die open en flexibel aanpasbaar zijn, afhankelijk van de noden van de levenslang 
lerende student. (Inter)nationale instanties roepen op om in te zetten op transversale 
competenties: de vaardigheden, attitudes en kennis die je nodig hebt om te kunnen 
leven en werken in een continu veranderende wereld. Hogeschool VIVES focust daarom 
sterk op digitale, internationale, interdisciplinaire, duurzame, creatieve, ondernemende 
en innovatieve competenties, in zowel onderwijs als onderzoek. De wereld heeft meer 
dan ooit nood aan veerkrachtige en globaal geëngageerde burgers.
Tine Ternest, domeincoördinator Internationalisering Hogeschool VIVES 

De producenten in Nicaragua voorzien tegen 2030 een scenario 
met toenemende volksgezondheids- en milieuproblemen, zoals 
watertekorten en de gevolgen van de opwarming van de aarde. 
Het wordt veel moeilijker om voedsel te verbouwen in open lucht. 
Aan de positieve kant verwachten we een betere toegang tot 
landbouwtechnologieën. 
We willen onze kennis en de toepassing van technologieën 
voor de groenteverwerking en in de landbouw verbeteren. 

Hoewel op kleine schaal, investeren we om de noodzakelijke voorwaarden te scheppen 
om voedsel te blijven produceren. We voeren kleine projecten uit, zoals het testen 
van waterbesparende modellen. Daarnaast optimaliseren we onze hele keten, van 
productie tot distributie, zodat de voedselveiligheid kan verbeteren. Ook hopen we een 
herbebossingsplan uit te voeren, dat elk jaar zal uitbreiden. Het moet de waterbronnen 
beschermen die de rivieren voeden, waaruit het meer van Apanás wordt gevoed. Uit dit 
meer halen we water voor alle irrigatie. 
Darwan Rizo, landbouwer en lid van groentetelerscoöperatie Coosempoda, Nicaragua

HORIZON 2030
Hoe zal de wereld eruitzien in 2030? 
Welke grote veranderingen verwacht je? 
Op welke manier bereidt jouw organisatie zich hierop voor?
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UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

Systeemdenken voor wereldburgerschapseducatie?  
Dat is een mondvol!
Wil je samen met je leerlingen van de basisschool op een 
didactisch onderbouwde manier vat krijgen op een complexe 
wereld? Inspiratie opdoen om kinderen te laten groeien tot 
wereldburgers? Dan is de praktijkgids van Djapo  
vzw een ideaal instrument. Na een korte theoretische  
start inspireert de gids je met kant-en-klare lessen  
en werkvormen. Een handige leidraad helpt je  
het systeemdenken ook in je dagelijkse klaspraktijk  
in te zetten.

Ontwikkeld met steun van de Provincie. 

Aan de slag.
Wil je verder gaan met de thema’s van de uitgewerkte 
lessen? Wij selecteerden per doelgroep enkele pareltjes 
uit ons documentatiecentrum. 

Het prentenboekje ‘Bloem’ van Gloob en Teo 
mikt op de jongste kleuters. Het sluit aan bij 
klasthema’s als water, natuur, klimaat, tuin, 
seizoenen en gevoelens. Ook de handpoppen  
vind je in het documentatiecentrum.  
Op zoek naar nog meer inspiratie en ideeën? 
Check zeker de website van Djapo.

Heel mooi prentenboek voor oudste kleuters 
om genderstereotypering te doorbreken. 

Deze kamishibai van MOS (kaMOShibai) vertelt het 
verhaal van Zack, een ondeugend plastic zakje. Het 
is een sterk vertrekpunt om in het eerste en tweede 
leerjaar te spreken over plastic soup en afval. 
Vertelplaten én verteltheater kun je ontlenen in het 
documentatiecentrum. 

‘De vijand’ van Davide Cali en bewerkt door Wim 
Opbrouck vertelt het verhaal van twee soldaten. Ze 

zijn in oorlog en dus elkaars gezworen vijanden. Tot de 
ene soldaat besluit een kijkje te nemen bij de andere. 
Een prachtig poëtisch verhaal over oorlog en geweld, 
vooroordelen en vrede. Uitstekend om mee te werken 

in een klas van de tweede graad. 

Het bordspel ‘This is not a game’ laat leerlingen zich  
inleven in een vluchteling. Verhaalkaarten en  
doe-opdrachten vertellen het verhaal van  
14 vluchtelingen, van middeleeuwen tot heden. 
Je krijgt inzicht in wat vluchten is, maakt kennis 
met basisbegrippen en ontdekt spelenderwijs 
de impact van vluchten. Voor kinderen vanaf de 
derde graad basisonderwijs. 

Filosoferen met kinderen is een interessante methodiek  
om het over wereldburgerschapsthema’s te hebben.  
In het documentatiecentrum vind je meerdere boeken  
met werkvormen en suggesties. Het aanbod bevat ook  
filosofie doeboeken als dit voorbeeld, waarin onder  
andere nagedacht wordt over plastic soup. 

Genderbewust(er) lesgeven? Deze toolkit 
van RoSa vzw biedt kleuterleerkrachten 

en -opvoeders een praktisch handvat. 
Ook als je in de klas of op school op 

genderstereotypen botst, vind je in de 
toolkit tal van tips en lesideeën om die te 

kunnen doorbreken of nuanceren.

Vormgeving: Sofie Boone
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FairTradeGemeentes waren revolutionair, 
maar tegenwoordig is zo goed als elke stad of 
gemeente Fair Trade. Vernieuwing kan zeker 
geen kwaad; met nieuwe ideeën hetzelfde 
signaal proberen te geven. 

Vernieuwing gaat dikwijls gepaard met 
de introductie van nieuwe begrippen, 
zoals ‘Globale Zuiden’. Wat betekenen 
die woorden op den duur nog in de 
samenleving??  
Nieuwe concepten worden met de beste 
bedoelingen bedacht maar vaak worden 
ze gebruikt om nog steeds hetzelfde als 
vroeger te zeggen. Het is ook gemakkelijker 
om nieuwe woorden over te nemen dan heel 
ons denken daarop aan te passen. Collega’s 
en ikzelf gebruiken bijvoorbeeld ook wel 
eens ‘Globale Zuiden’ als synoniem voor 
ontwikkelingslanden. Nochtans geloof ik 
dat er potentieel iets revolutionair nieuws 
zit in een begrip zoals ‘Globale Zuiden’, 
omdat het betekent dat we ook armoede, 
marginalisering van groepen en racisme 
meenemen in het verhaal. Misschien moeten 
we dus stoppen met nieuwe termen uit te 
vinden, maar kritisch nadenken waarom we 
tot bepaalde naamswijzigingen zijn gekomen 
en dat ook uitleggen in het maatschappelijk 
debat.  

De discussie over de vlag is dus minder 
relevant dan de discussie over de 
lading. Wat moet er dan precies in die 
lading zitten volgens jou? Wat zijn de 
grote hefbomen voor verandering?  
Er zijn drie dingen die leiden tot 
maatschappelijke veranderingen. Ten eerste 
heb je een crisis nodig. Daar hebben we 
momenteel al genoeg van, maar die crisis 
moet ook als een crisis van het systeem 
gepercipieerd worden. Daarnaast moet er een 
shift in machtsverhoudingen komen.  
Ten slotte moet je ook inzetten op 
alternatieve visies, zoals de degrowth-
pleidooien van Jason Hickel of het 
donutmodel van Kate Raworth.  
Amsterdam heeft bijvoorbeeld begin 
2020 het donutmodel overgenomen als 
duurzaamheidsstrategie. Dat vond ik wel 
interessant. Zo’n soort zaken kunnen soms 
ook gemakkelijker op lokaal niveau gebeuren.  

Lokale besturen kunnen dus een 
belangrijke rol spelen? 
Ik denk dat de grote oplossingen op 
wereldniveau moeten komen. Zonder twijfel. 
Maar het lokale niveau heeft twee grote 
voordelen. Je kan er creatiever zijn dan op 
Vlaams, federaal, Europees of mondiaal 
niveau én het gebeurt dicht bij de burgers. Er 
is ruimte om te experimenteren en dingen uit 
te proberen. Maar zelfs als het mislukt, bracht 
je wel mensen samen die zich verbonden 
voelen in een gemeenschappelijk streven. 
Ik geloof dus dat je in gemeenten dingen 
kan doen die op hoger niveau niet denkbaar 
zouden zijn. Stad Gent is bijvoorbeeld een 
koploper op vlak van duurzaam aankoopbeleid. 
Dat gaat dan ook over infrastructuurwerken 
of personeelskleding en dus veel verder 
dan fairtradewijn schenken op de 
nieuwjaarsreceptie. 

Op lokaal en provinciaal niveau gebruikt 
men steeds meer de Sustainable 
Development Goals als leidraad. Kunnen 
deze SDG’s een kompas zijn voor een 
meer rechtvaardige, duurzame wereld?   
De filosofie van de SDG’s is dat Noord en Zuid 
niet meer bestaat en dat we allemaal voor 
uitdagingen staan en dat we allemaal onze 
verantwoordelijkheid hebben. Daar kan je 
weinig op tegen hebben. Maar de SDG’s hebben 
ook een aantal zwaktes. Eerst en vooral is het 
een compromis tussen veel landen. Als je wil 
dat iedereen akkoord gaat, boet je in op vlak 
van ambities of is het vrijblijvend en kan je 
het op verschillende manieren interpreteren. 
Zo is er voor elk wat wils. Daarnaast  is het 
paradoxaal dat ondanks de veelheid aan SDG’s 
en indicatoren sommige zaken toch ontbreken, 
zoals mensenrechten of democratie. Ten 
slotte, blijkt uit studie dat verschillende SDG’s 
onderling niet compatibel zijn. Zo zit de 
vrijhandelsvisie bijvoorbeeld verankerd in de 
SDG’s. Om een aantal SDG’s te behalen heb 
je ook effectief economische groei nodig. De 
SDG’s zijn wel nuttig om politici te wijzen op 
hun verantwoordelijkheid en engagement. 
Maar het is mijn overtuiging dat de civiele 
samenleving wel ambitieuzer mag zijn dan  
de SDG’s.  

Stefan Lannoo en Caitlin Sabbe

Hoofddocent Vakgroep Politieke 
Wetenschappen, UGent
Directeur van het Centrum voor  
EU Studies, UGent
Afkomstig uit Proven

Op het netwerkevent ‘Goed 
Geboerd’ rond Fair Trade en korte 
keten was je stellig: vrijhandel en 
duurzaamheidslabels dragen niet bij 
tot een ideale wereld. 
Jan Orbie: Vrijhandel en 
duurzaamheidslabels lijken tegengesteld 
maar zijn het eigenlijk niet.  We maken 
de vrije markt mogelijk mits wat 
vrijblijvende duurzaamheidslabels. De 
verantwoordelijkheid ligt nu bij de burger die 
met een vergrootglas in de winkel bewuste 
keuzes probeert te maken. Anderzijds 
geldt in het vrijhandelsdenken het 
rechtvaardigheidsprincipe van het gelijke 
speelveld, waarbij alle spelers concurreren 
volgens dezelfde regels. Er is met andere 
woorden vrije handel zonder dat overheden 
moeten tussenkomen met subsidies of 
tariefbarrières. De politiek blijft vanop 
afstand toekijken. Er zijn geen regels die 
interveniëren om een alternatief en meer 
rechtvaardig handelssysteem op te zetten. 
 
Je pleit inderdaad voor regulering van 
de markt door de overheid. Hoe zie je 
dat concreet?  
Dit houdt in dat prijzen van belangrijke 
grondstoffen en landbouwproducten niet 
langer instabiel evolueren volgens de 
wetten van de markt, maar dat prijzen 

hoog genoeg en gegarandeerd zijn. Dat 
was ook het oorspronkelijke idee van de 
fairtradebeweging, maar om dat te bereiken, 
zijn wereldwinkels en labels niet voldoende. 
Daarvoor moeten overheden internationaal 
tussenkomen. Dat wil zeggen prijzen 
vastleggen, desnoods reserves aanleggen, 
stocks opkopen, mechanismes uitwerken 
die garanderen dat vraag en aanbod op een 
bepaald niveau blijven en dat dat allemaal 
fair gebeurt.  Een mondiale herziening van 
het handelsregime leidt waarschijnlijk tot 
minder maar betere handel. Less is more, 
toch?  

Hoe sta je eigenlijk tegenover 
FairTradeGemeentes of 
FairTradeProvincies? Dit zijn toch ook 
een soort labels. 
Initiatieven zoals FairTradeGemeente of de 
Week van de Fair Trade, kunnen een krachtig 
signaal geven. Het toont dat lokale besturen, 
middenveld en organisaties betrokken en 
geëngageerd zijn; dat ze willen streven 
naar een betere wereld. Maar pas op voor 
zelfgenoegzaamheid. Als je denkt: “we zijn 
goed bezig en nu back to business as usual”, 
dan is er een probleem. Het is dus belangrijk 
om ambitieus te blijven en onszelf te blijven 
bevragen. Daarnaast zien we ook de wet 
van de remmende voorsprong. De eerste 

EEN BABBEL 
MET JAN ORBIE
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IN DE KLAS 

Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas of op school? (LO)
  • 14/2, 21/2 - reeks 1 
  • 2/5, 16/5 - reeks 2 
21/3 en 30/5 - Meertalige kleuters in mijn klas 
23/3 – Speel met ons het burgerschapsspel Terra Nova
27/4, 4/5 en 18/5 - NT2 Materialendag voor het basisonderwijs 

INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN 

7/2 – Feedback op je aanvraag
30/4 – Filmen en monteren met je smartphone
23/5 – Geldtransfers: hoe geld overmaken naar het Zuiden?

NETWERKEVENTS 

17/6 - Zomerfeest

INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING
15/3 - Reglement Initiatieven met het Zuiden    
31/3 - Reglement wereldburgerschap    
31/5 - Reglement internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen

PROGRAMMA 
WERELDHUIS

VOORJAAR 2022

MIGRATIE
8/2 en 24/2 – First Aid Communication Tool 
15/2 - Psychosociale begeleiding van vluchtelingen  

GLOBAAL KABAAL
17/2 - Van Noord naar Zuid, ook de vogels trekken er op uit.
8/3 - Internationale Vrouwendag
28/4 - Ontmoeting met Fikry El Azzouzi
30/5 - Feras Hasan - Sinds de eerste kogel
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PROGRAMMA 
VOORJAAR 2022
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: ma. 14 en 21 februari, 17 - 19 u., 
online 
Reeks 2: ma. 2 en 16 mei, 17 - 19 u., online
NT2-materialendag: wo. 27 april, 4 of 18 
mei, 14 - 16 u., Wereldhuis in Roeselare
Voor het eerst een anderstalige 
leerling in je klas of op school? Ellen 
Vanantwerpen, pedagogisch expert 
NT2, geeft tips en inspiratie. Thema’s: 
veiligheid en welbevinden, meertaligheid 
als sterkte, integratie van de leerling 
in je klasorganisatie, ondersteunende 
educatieve materialen…
Op de NT2-materialendag maak je 
kennis met de NT2-materialen in het 
documentatiecentrum van het Wereldhuis. 
Je raakt niet alleen wegwijs in de collectie, 
je krijgt vooral veel materialen te zien 
en probeert die uit. Ellen Vanantwerpen 
slaat de brug tussen de inzichten uit de 
vormingen en het aanbod NT2-materialen.

Vorming voor leerkrachten en 
beleidsondersteunend personeel uit het lager 
onderwijs, met weinig tot geen ervaring 
met anderstalige leerlingen in de klas of op 
school. 
 

MEERTALIGE KLEUTERS  
IN MIJN KLAS
Vorming, materialendag
Vorming 1: ma. 21 maart, 17 - 19 u., online 
Vorming 2: ma. 30 mei, 17 - 19 u., online 
NT2-materialendag: wo. 27 april, 4 of 18 
mei, 14 - 16 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 stoot je op uitdagingen en vragen. 
Deze vorming helpt die 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 NT2-materialendag maak je 
kennis met de NT2-materialen in het 
documentatiecentrum van het Wereldhuis. 
Niet alleen raak je wegwijs in de collectie, 
je krijgt vooral veel materialen te zien 
en probeert die uit. Ellen Vanantwerpen 
slaat de brug tussen de inzichten uit de 
vormingen en de NT2-materialen. 

Vorming voor leerkrachten en 
beleidsondersteunend personeel uit het 
kleuteronderwijs, met weinig tot geen 
ervaring met anderstalige leerlingen in de 
klas of op school. 

 

SPEEL MET ONS HET 
BURGERSCHAPSSPEL  
TERRA NOVA 
Materialendag
Wo. 23 maart, 13.30 - 15.30 u. 
Wereldhuis in Roeselare
Met Terra Nova Minimaatschappij, tegelijk 
spel én discussietool, maak je lastige 
maatschappelijke thema’s bespreekbaar. 
Ideaal voor leerlingen tussen 8 en 14 jaar. 
Aan de hand van een verhaallijn op een 
onbewoond eiland discussiëren spelers 
over hun ideale samenleving. Tijdens hun 
avontuur worden ze uitgedaagd door 
morele dilemma’s. Ze verkennen wat voor 
hen ‘juist’ is en wat niet én ze nemen 
het heft in handen om hier iets voor te 
organiseren.
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GLOBAAL KABAAL
VAN NOORD NAAR ZUID, OOK 
DE VOGELS TREKKEN EROPUIT
Lezing 
Do. 17 februari, 19.30 - 21 u. 
Online 
Misschien op het eerste gezicht een vreemde 
eend (of vogel) in de bijt van de lezingenreeks 
Globaal Kabaal, maar vergis je niet. Vanuit 
zijn jarenlange ervaring en onderzoek vertelt 
Leo Zwarts, medeauteur van het boek ‘Living 
on the Edge’, over de Europese trekvogels 
als overwinteraars in de droge Sahel. Deze 
trekvogels krijgen te maken met almaar 
grotere uitdagingen. Denk nog maar aan 
klimaatverandering en snelle, door de mens 
veroorzaakte veranderingen in habitats, 
zoals bij ontbossing of irrigatie.
 
In samenwerking met Zwin Natuur Park.

INTERNATIONALE 
VROUWENDAG. VROUWEN IN 
CONFLICTSITUATIES
Gesprek en getuigenissen
Di. 8 maart, 19.30 u. 
ARhus in Roeselare
Wie een speelbal wordt van oorlog, autoritair 
geweld of andere conflicten, verzet zich. Hoe 
vrouwen dat doen, blijft vaak onderbelicht. 
Op Internationale Vrouwendag neem je een 
kijkje naar die andere verzetsmanieren. Als 
stille strijdster van het dagelijks leven. Als 
luidkeelse activiste op een openbaar plein, 
met het lichaam als een megafoon. Door 
winkels en fabrieken draaiende te houden. 
Door achter gesloten gordijnen onderwijs 
te blijven organiseren. Door een blog te 
schrijven of instastories te delen,... 
Met onder meer Razia Arefi van Moeders 
voor Vrede Afghanistan.
 
In samenwerking met o.a. ARhus en Stad 
Roeselare.
 

ONTMOETING MET FIKRY EL 
AZZOUZI: DE VERHALEN DIE 
NIET GEHOORD WORDEN
 Gesprek
 Do. 28 april, 19.30 - 21 u.
 Wereldhuis in Roeselare
 Fikry El Azzouzi is een van de meest 
originele stemmen in de Vlaamse literatuur. 
Deze duizendpoot won in 2021 de Ultima 
voor Letteren, omwille van ‘zijn vertelkunst, 
die oude tradities met frisse en toegankelijke 
vormen verzoent’. Fikry vertelt over zijn 
maatschappelijke betrokkenheid en zijn 
rol als schrijver, om de verhalen die niet 
gehoord worden in de schijnwerpers te 
zetten. Hij gaat ook in gesprek met ARhus, 
De Schakelklas en CC De spil over framing, 
integratie en diversiteit. 

In samenwerking met ARhus en Avansa  
Mid- en Zuidwest.

FERAS HASAN - SINDS DE 
EERSTE KOGEL
 Getuigenis
 Ma. 30 mei, 19.30 u.
 Wereldhuis in Roeselare
 ‘Mijn verhaal is een van de miljoenen 
verhalen. Tijdens de tien jaar van de oorlog 
had elke Syriër wel zijn eigen verhaal of 
verhalen. Mijn verhaal is een verhaal van 
dood en leven, wanhoop en hoop, verleden 
en heden, koud en warm. Het verhaal 
van vaderland en ballingschap, verlies en 
stabiliteit, angst en veiligheid, confrontatie 
en overgave. Kortom, het is het verhaal 
van de tegenstrijdigheden die zich sinds de 
eerste kogel in mij hebben verzameld.’
 
Feras Hasan is Syrisch journalist. Hij doet 
sinds november 2021 een stage in het 
Wereldhuis.
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INITIATIEVEN MET 
HET ZUIDEN  
FEEDBACK OP JE AANVRAAG 
Schrijfmoment 
Ma. 7 februari, na afspraak 
Wereldhuis in Roeselare 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, of er 
geen noodzakelijke info ontbreekt, of je de 
vragen juist interpreteert… 

FILMEN EN MONTEREN  
MET JE SMARTPHONE
Vorming 
 Za. 30 april, 9 - 12 u. 
 Wereldhuis in Roeselare
Vandaag communiceer je niet meer zoals 
10 jaar geleden. Video’s en vlogs zijn 
populairder dan ooit en de sociale media 
zijn een aaneenschakeling van filmpjes. 
Tijdens deze heel praktische workshop 
schaaf je je kennis en techniek bij, zodat 
je (Zuid)partner en je project beter uit de 
verf komen. In een voormiddag leer je meer 
over goede storytelling aan de hand van 
een scenario, pik je enkele filmtechnieken 
op en leer je monteren op je smartphone 
met apps om eigen opnames beter te 
maken.

In samenwerking met Mediaraven vzw. 

GELDTRANSFERS: HOE GELD 
OVERMAKEN NAAR HET 
ZUIDEN?
Uitwisseling - vorming 
Ma. 23 mei, 19.30 u. 
Wereldhuis in Roeselare
Geld overmaken naar het Globale Zuiden 
kan voor frustraties zorgen: de kosten 
lopen soms hoog op. Er bestaat geen 
‘gouden formule’, maar er zijn wel heel 
wat interessante mogelijkheden. Tijdens 
een uitwisselingsavond deelt iedereen 
ervaringen en krijg je nieuwe tips en trucs 
om in de toekomst zo veilig en goedkoop 
mogelijk geld te versturen naar het  
Globale Zuiden.

MIGRATIE
FIRST AID COMMUNICATION 
TOOL
Infosessie
Di. 8 of do. 24 februari, 10 - 11 u.
Online
Communicatie op de werkvloer van 
en met anderstaligen verbeteren via 
een app? Dat kan. De partners van het 
project AB Réfugiés-Emploi werkten de 
woordenschat van de werkvloer sector per 
sector uit en zorgden voor beeldmateriaal, 
vertalingen en omschrijvingen in 10 talen. 
De audiofragmenten zijn ingesproken 
door native speakers. Het resultaat is 
gebundeld in een praktische app: FACT.  

In samenwerking met TRAVI

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
VAN VLUCHTELINGEN - EEN 
RELATIONEEL PERSPECTIEF
Lezing
Di. 15 februari, 19 - 21 u.
Vives in Kortrijk (of online)
Professor Ilse Derluyn van de UGent doet 
onderzoek naar het psychosociaal welzijn 
van vluchtelingen en migranten. Zij is ook 
actief betrokken bij de ondersteuning 
van vluchtelingen en hulpverleners. In 
deze lezing belicht ze de psychosociale 
aspecten van vluchten: hoe gaat een mens 
om met traumatische gebeurtenissen? 
Wat doet vluchten met je zelfbeeld? Hoe 
ga je om met verlies en rouw? Hoe is het 
om te moeten integreren in een nieuwe 
samenleving? 

Ook de soms schokkende verhalen die je 
als professional te horen krijgt, komen aan 
bod. Hoe ga je hiermee om? Hoe ver reikt 
je rol? Hoe geef je deze verhalen voor jezelf 
een plaats? 

Vorming voor welzijnswerkers en studenten.

NETWERKEVENTS 
ZOMERFEEST
Feest
Vr. 17 juni, aanvangsuur nog te bepalen
Wereldhuis in Roeselare
De coronawinterprik gooide de kalender 
volledig om.  De nieuwjaarsreceptie van 
het Wereldhuis wordt nu een zomerfeest. 
De winter ruilen we in voor de zon. We 
blijven wel trouw aan de vaste waarden 
van een netwerkevent: elkaar in een 
gezellige sfeer ontmoeten, verhalen en 
ervaringen delen, inspiratie bieden,… 
Een pot en pint mogen uiteraard niet 
ontbreken.

Heb je vragen over een van de activiteiten? 
Kijk op de activiteitenkalender van  
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis  
of stuur een mailtje naar  
wereldhuis@west-vlaanderen.be.
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Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis
www.facebook.com/wereldhuiswvl

Wereldhuis West-Vlaanderen
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden


