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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

Maandag open van 13 tot 16.30 uur;  
van dinsdag t.e.m. vrijdag 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

Een babbel met Feras Hasan,  
Syrisch journalist

De wereld in beeld, Agus Dwi Hastutik,  
Walhi - Friends of the Earth, Indonesië

Zinzoekers,  
een creatieve blik op de samenleving

Echo’s uit het Wereldhuis

Programma najaar 2022

Inside out,  
een partner binnenstebuiten 

Uit de rekken van het 
documentatiecentrum
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DE WERELD  
IN BEELD
“Geef om onze toekomst. Een beter 
klimaatbeleid! Nu!” Het was 5 juni, de 
Internationale Dag van de Aarde. Om hun 
stem kracht bij te zetten, trokken 1.650 
jongeren door de straten van Jambi, een 
stad aan de oostkust van het Indonesische 
eiland Sumatra.

Dit was de eerste grootschalige milieu-
carnavalsoptocht in het land. Bijzonder 
kleurrijk en strijdbaar. De jongeren luidden 
de alarmbel voor de gevolgen van de 
opwarming van de aarde in Indonesië. En het 
probleem van plasticafval voor de enorme 
kustlijn van ons land (80.000 km) moet 
dringend aangepakt worden.

“Carnaval Milieudag” was in handen van 
Walhi Jambi, één van de 28 provinciale 
Walhi-afdelingen in het land. Daarmee 
kunnen we met trots zeggen dat we de 
grootste (en oudste) milieubeweging zijn in 
Indonesië. 

De goede voorbereiding werd beloond: 
64 scholen namen deel aan de actie. Er 
was een vlotte samenwerking met het 
provinciebestuur van Jambi. Zij verzekerden 
de communicatie met de scholen en riepen 
mee op om deel te nemen. Het succes van de 
optocht zal zeker andere Walhi-afdelingen 
inspireren.’

Agus Dwi Hastutik, verantwoordelijke 
voor de internationale campagnes bij 
Walhi - Friends of the Earth, Indonesië 
(partnerorganisatie van 11.11.11)
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ECHO’S UIT 
HET WERELDHUIS …
• Naar aanleiding van de oorlogssituatie 
in Oekraïne richtte de Provincie West-
Vlaanderen een Taskforce Oekraïne op. 
Verschillende organisaties en overheden 
zien elkaar daarin wekelijks en stemmen 
hun acties op elkaar af. Dit terugkerende 
overleg maakt het integratietraject zo 
vlot en vloeiend mogelijk. Ook helpt het de 
acties en het vormingsaanbod over de hele 
provincie te spreiden. Neem een kijkje op 
www.west-vlaanderen.be/ukraine. 

• Na vier jaar noeste arbeid met Vlaamse, 
Waalse en Franse partners zitten AB 
Réfugiés-Emploi en AB Réfugiés-Social 
erop. Deze Interregprojecten voor en met 
vluchtelingen focusten respectievelijk op 
arbeidsmarktoeleiding en psychosociale 
ondersteuning. Tijdens het slotevent begin 
juni stelden we de successen en resultaten 
aan het brede publiek voor. Meer over onze 
projecten lees je op www.west-vlaanderen.
be/wereldhuis. 

• Op 17 juni organiseerde het Wereldhuis  
een eerste Zomerfeest. Een heerlijk 
zonnetje, veel “Oe is’t nog met joen?”-

babbeltjes, de ludieke wedstrijd 
“Wereldburger Universalis”, de standjes 
van de huispartners, lekkere hapjes en 
drankjes,… Samen met de supergezellige 
sfeer smaakte dit alles naar meer!

• Voor lokale besturen is er nu de 
Inspiratiegids ‘Wat met Water’ 
Deze publicatie bundelt 28 lokale 
en mondiale waterprojecten van 
onder andere gemeentebesturen, 
drinkwatermaatschappijen en ngo’s. 
Verder geven 4 waterexperten duiding 
bij de waterproblematiek en stellen ze 
oplossingen voor. Raadpleeg de gids via 
www.kenniswest.be of vraag je papieren 
exemplaar aan.

• Het jaarverslag 2021 van het Wereldhuis 
is uit! Het was een mooi jaar. We vierden 50 
jaar projectensteun. Dankzij meer dan 650 
organisaties konden we 2.000 projecten in 
meer dan 80 landen steunen. Schakelklas 
WE DO nam haar intrek in het gebouw en 
zorgde met 60 leerlingen een jaar lang 
voor ambiance. Poetspersoneel kan aan de 
slag met de vertaalapp FACT. Onderzoeken 

werden opgezet en afgerond en de collectie 
van het documentatiecentrum groeide. 
Lees het volledige jaarverslag op www.west-
vlaanderen.be/wereldhuis.

• Leren van sterke partners en bouwen 
aan nieuwe samenwerking in Oeganda. 
In april 2022 konden collega’s Ann, Jan 
en Pieter in Oeganda zien hoe provinciale 
steun daar het verschil maakt. Een 
bezoek is nog altijd dat tikkeltje anders, 
hoe fijn videobellen, foto’s bekijken en 
verhalen aanhoren ook zijn. Het team 
legde interessante contacten met de 
ambassade en verschillende ngo’s. En de 
samenwerking tussen Howest en Mbarara 
University of Science en Technology 
(MUST) kan nu echt uit de startblokken 
schieten. Tien jaar samen het verschil 
maken voor meer lokaal ondernemerschap, 
daar werken we graag aan mee! 

• De leerlingen en het team van Schakelklas 
Roeselare WE DO organiseerden in mei de 
eerste Lentemarkt Schakelklas WE DO.  
Het was een gezellige dag met zang, 
dans, culturele gerechten, kunst en 
(anderstalige) jongeren boordevol talent. 
De meer dan 100 bezoekers maakten 
kennis met de Schakelklas, namen foto’s 
in een photobooth, ontwierpen en drukten 
T-shirts, beleefden de Mumbai Mystery 

Game van Studio Globo, probeerden 
spelletjes en sport van GroepIntro en 
Buurtsport uit… Een geslaagde editie. Tot 
in 2023! 

• 11.11.11 strijdt voor  
klimaatrechtvaardigheid!  
De najaarscampagne van 2022 vecht 
klimaatonrecht aan. De klimaatcrisis slaat 
nu al toe; de oorzaken en gevolgen zijn 
ongelijk verdeeld in de wereld. 11.11.11. 
wil garanderen dat iedereen ter wereld 
de klimaatuitdagingen de baas kan. 
Klimaatrechtvaardigheid betekent de 
historische ongelijkheid in de klimaatcrisis 
rechtzetten. Kom meer te weten over de 
najaarscampagne via www.11.be/campagne 

• Studio Globo lanceerde heel wat nieuwe 
projecten. Sinds begin 2022 kan iedereen 
vanaf 16 jaar het spel Mumbai Mystery 
spelen in de vestiging in Roeselare. Er 
werd een mobiele escapekoffer uitgewerkt 
voor de laatste graad lager onderwijs 
en de eerste graad secundair. Ook de 
buurtwandeling door het bruisende 
Roeselare is herwerkt en er wordt met 
man en macht gesleuteld aan een nieuwe 
lesmap rond het thema “Wonen en 
Leven in India”. Benieuwd wat het nieuwe 
schooljaar brengt...
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Hoe kwam je bij de schakelklas terecht 
en hoe viel die mee?
Mohamed: Na eerst een jaar OKAN verwezen 
zij me door. De Schakelklas is heel belangrijk 
voor mij: je krijgt persoonlijke ondersteuning 
en ontdekt welke opleiding best bij je 
past. We doen ook stage en ik haalde mijn 
voorlopig rijbewijs! 
Faisa: Ik was heel blij dat ik kon starten en 
mijn hoofddoek mag dragen. De vakken 
zijn ook echt belangrijk: ICT, wiskunde, 
maatschappij, fysica en inderdaad rijbewijs. 
Ik slaagde ook voor mijn theoretisch 
rijexamen.

Proficiat allebei! Faisa, in de schakelklas 
mag je jouw hoofddoek dragen. Mocht 
dit dan niet in OKAN? Is er verder nog 
een groot verschil met OKAN? 
Faisa: In OKAN moest mijn hoofddoek 
inderdaad af. Echt niet leuk!
Mohamed: OKAN is heel streng, met veel 
regels. 
Faisa: En het is heel moeilijk. Ik volgde 5 
maanden OKAN en zat er tussen leerlingen 
die al 6 maanden Nederlands studeerden. 
Toen ik er aankwam sprak ik geen 
Nederlands. Ik zei altijd “I don’t understand 
anything you’re saying, mevrouw”.  
De leerkracht antwoordde dan: “Je moet 
het begrijpen, je moet.” Ik vond haar niet 
vriendelijk. In de Schakelklas kan ik wel 
helemaal mezelf zijn. 

Nu spreken jullie allebei heel goed 
Nederlands. Wat met West-Vlaams?
Faisa: Als mijn leerkracht met mij praat, 
dan begrijp ik alles. Maar als ik buitenkom 
en mensen met elkaar hoor praten, versta ik 
het echt niet. 

Mohamed: Ik woon in Ieper samen met een 
andere jongen van België. Als hij dialect 
praat met zijn vrienden, vraag ik: “Welke 
taal spreken jullie?”.
Faisa: Ik spreek geen West-Vlaams, maar ken 
wel “Wuk ist?” en “muggegeheug’n”. (Lacht) 
Ik hou wel van de Nederlandse taal. Ik zou 
graag een bekende dichter zijn. Ik schrijf nu 
gedichten in het Somalisch, maar wil het 
ook graag proberen in het Nederlands. En ik 
wil veel boeken lezen en naar het Somalisch 
vertalen. 

Over wat gaan je gedichten, Faisa? 
Faisa: Over Somalië. Mijn gedichten zijn in 
het Somalisch en ik spreek over Somalische 
problemen, de overheid, mijn kijk op de 
samenleving. Ik schrijf ook over mijn 
gevoelens, maar die gedichten deel ik niet 
met anderen. Ik lees veel poëzie van Toon 
Hermans. Er is één gedicht dat ik onthoud. 
Volgens mij gaat het over een mooi meisje 
dat hij gezien heeft. Hij zegt:

Hij was een zware dichter
Zijn dochter was wat lichter 
Ik vond haar leuk, ik mocht ’r 
Ik stond dichter bij de dochter 

De Nederlandse taal is echt leuk als je 
spreekt over de liefde! 

Mohamed, waar zie jij jezelf binnen 
pakweg 10 jaar? 
Mohamed: Ik zou graag bij Gent willen 
wonen. Het mooie leven met een vrouw en 
2 kindjes. Ik zou ook graag een bekende 
voetballer zijn. Ik zit al in een voetbalclub in 
Voormezele en ben grote fan van Arsenal en 
Barcelona. 

Hebben jullie nog andere hobby’s of zijn 
er vakantieplannen? 
Mohamed: Ik luister graag naar Somalische 
muziek, vooral rap en Indische muziek. Mijn 
favoriete artiest is Sharma Boy. 
Faisa: Ik luister ook naar Somalische muziek 
of naar Ed Sheeran. En ik kijk graag naar 
Karrewiet of Like Me om mijn Nederlands 
te oefenen of naar Netflix. Ik heb geen 
vakantieplannen, want ik moet eerst veel 
werken! Ik vond nog geen vakantiejob, maar 
wil graag werken in een kledijwinkel, een 
supermarkt of de groentesector. Als het maar 
samen met anderen is. 
Mohamed: Ik heb een vakantiejob bij de 
technische dienst van Ieper. En mijn familie 
komt op bezoek. Mijn broers, zussen, papa en 
mama. Ik heb 9 broers en 3 zussen. Zij wonen 
in Nairobi, Kenia.
Faisa: Volgend jaar kan ik misschien in de 
zomer op reis. Ik zoek nu ook een huis in 
Roeselare, met mijn kleine zus. 

Hoe verloopt de zoektocht? 
Faisa: Ik bezocht al huizen. Maar telkens ik via 
sms interesse toon aan het immo-kantoor, 
zeggen ze dat het al verhuurd is. 
Mohamed: Ja, weet je waarom? Het is moeilijk 
om iets te vinden, want we zitten bij het 
OCMW en zo’n mensen horen daar niet. 

Jullie verblijven dus nu nog even in het 
opvangcentrum? Hoe ervaar je dat? 
Faisa: Ik deel in Poelkapelle een kamer met 
mijn zusje. Nu is het wel beter. 
 

Mohamed: Ik zat in hetzelfde centrum 
voor ik verhuisde naar Ieper. Leven in een 
opvangcentrum is altijd moeilijk. Je deelt er 
een kamer met 6 personen uit verschillende 
landen: Afghanistan, Palestina,… De keuken 
is 2 of 3 keer open en er is een tijdslimiet van 
2 uur. Ook de onzekerheid speelt mee: je hebt 
nog geen verblijfskaart en spreekt de taal niet. 
Het interview bij het CGVS in Brussel vond ik 
echt moeilijk. Telkens opnieuw over je leven 
praten…
 
Op de beslissing wachten, is wellicht ook 
lastig? 
Mohamed: Ja. Nu heb ik een verblijfskaart, 
maar het duurde zeker een jaar. Sommige 
mensen zeggen daarom: “We willen de taal 
niet leren, want we weten niet of we in België 
mogen blijven.” 
Faisa: Dat vond ik ook eerst, maar ik 
studeerde het toch. Maar ik studeer ook graag, 
ik wil zeker 10 jaar studeren! (Lacht)
 
Slotvraag: zijn er mensen naar wie je 
opkijkt? 
Faisa: Beroemde mensen, zoals Angelina Jolie. 
Zij is een sterke en mooie vrouw. Ik kijk ook 
op naar Ilhan Omar. Zij is een Amerikaans 
congreslid die haar werk doet met hoofddoek. 
Zij doet iets wat je vroeger niet zag. 
Mohamed: Ik kijk op naar mijn baba, mijn 
vader. Hij is de belangrijkste persoon voor mij! 
Mijn idool is dan weer Lionel Messi. (Lacht)

Caitlin Sabbe

INSIDE OUT
EEN PARTNER BINNENSTEBUITEN

Sinds enkele jaren maakt de Schakelklas Roeselare - WE DO! gebruik van klaslokalen in het 
Wereldhuis. Dit aanvullend jaar geeft anderstaligen tussen de 17 en 25 jaar een extra duwtje 
als ze graag een opleiding willen volgen of gaan werken. Al elk jaar passeerden veel nieuwe 
gezichten en groeiden de klassen. Ze brengen heel wat leven in de brouwerij! Wij spraken met 
Faisa en Mohamed, twee leerlingen uit Somalië en sinds 2020 in België. 

Mohamed
• 19 jaar 
• Woont in Ieper
• Hobby’s: voetbal en zwemmen 
• Lievelingsvak: rijbewijs
• Verdere studies: tweedekansonderwijs, 

richting elektriciteit in Kortrijk

Faisa
• 18 jaar 
• Woont in Poelkapelle 
• Hobby’s: lopen en tennis 
• Lievelingsvak: ICT
• Verdere studies: webdesign in CVO 

Roeselare
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UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

In het Wereldhuis documentatiecentrum delen enkele bezoekers hun ervaringen met het 
aanbod aan educatieve materialen. Wat hebben ze ontleend? Voor welke doelgroepen? 
Welke tips geven ze? En waarom? Een kleine bloemlezing uit de recente enquête.

HANNAH VERBEKE 
leerkracht en logopedist, MPIGO Campus Sterrebos

‘Ik geef les in het buitengewoon onderwijs. M’n leerlingen 
zijn 11 à 12, maar functioneren op een niveau 
eind 2e - begin 3e leerjaar.  Om het thema afval te 
behandelen, ontleende ik boeken en spelmateriaal. 
“Afval opruimen” van Charlotte Guillain is zeer goed 
voor kinderen die moeite hebben met lezen. “Meer 
weten over afval en recycling” is dan weer goed en 
gedetailleerd over het afvalverwerkingsproces. Bij 
het zeer interactieve boek “Plasticsoep is troep” 
vind je ook een quiz. Het spel “Pak je afval” (9 tot 
12 j.) is af en toe te moeilijk voor mijn doelgroep. 
De catalogus is een schat voor elke leerkracht, 
begeleider, .... Dit móet meer bekendheid krijgen!’  

ELKE MEYNS
Zorgjuf VBS H. Familie Oudenburg/Ettelgem

‘Wij willen op school inzetten op materialen voor 
ondersteuning aan anderstalige kinderen. Voor inspiratie en 
om vooraf materialen te kunnen beoordelen, bezochten we 
eerst enkele malen het Wereldhuis. We kregen er de nodige en 
enthousiaste hulp. “De voorleespen” bleek een meerwaarde 
in de kleuterklassen en eerste graad. Met de stickers kies je 
zelf waar je taal aan toevoegt. Ook het “Babbelspel - junior” 
vinden we interessant voor kinderen die hier al wat langer 
zijn en moeite hebben met de taal. Evenzeer verrijkend voor 
kringgesprekken in de reguliere klaswerking. “Taalkanjers 
Zorg” voor anderstaligen gebruiken we dan weer gericht in 
de derde graad. De kinderen kunnen er ook deels zelfstandig 
mee aan de slag. Het geeft een mooie leidraad. Zelfs de 
vrijwilligers kunnen ermee werken.’ 

DENNIS VERSYCK
Leerkracht Schakelklas Roeselare WE DO

‘Het handboek “Wisk-y” biedt heel wat handvaten voor een basis 
wiskunde voor anderstaligen. Geen afleiding door ingewikkelde 
termen bij vraagstukken, maar ook geen bepampering. Focus 
ligt vooral op taal en niet alleen op pure wiskunde: sommige 
leerlingen zagen die al in hun thuisland. Specifieke vaktaal is 
voor hen soms nuttiger. Voor leerlingen die in het thuisland 
geen of amper wiskunde kregen, raad ik “Wisk-x” aan. Zelfde 
leerstof, maar met eenvoudigere toepassingen/oefeningen. 
“Belfedar” is een leuk spel om met een kleine groep stil te 
staan bij sociale vaardigheden en cultuurverschillen.  
Het stimuleert samenwerking en groepsgevoel.’

LIES SYS
Verantwoordelijke LOI en enkele integratieprojecten in 
Diksmuide 

‘Maandelijks kom ik in het Wereldhuis om materiaal voor 
de taalbazaar, onze praattafels voor volwassenen. Vooral 
“Praat je mee?: kaartenbox” is basismateriaal waarmee 
je alle kanten uit kan. Zoals een simpel gesprek in 
spelvorm, voor beginners én gevorderden. Zeer bruikbaar. 
Onze vrijwilligers houden niet van lange handleidingen 
of ingewikkelde uitleg voor de nieuwkomers. Door de 
verschillende thema’s kiest elk een pakket foto’s volgens 
interesses. Daarnaast ontleende ik ook boeken voor 
vrijwilligers die helpen met anderstalige kinderen uit 
Oekraïne. “De taaltrap” vonden ze interessant, met 
veel beeldmateriaal. Om de moni’s voor te bereiden 
op een samenwerking met de zomerschool zullen we 
“Rafa Rafa” weer lenen. Dit leuke spel kan heel wat 
teweegbrengen.’ 
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In 2014 riep IS m’n thuisstad Al-Raqqa uit 
tot hoofdstad van het kalifaat. Ik vluchtte 
weg uit Syrië en liet mijn job als journalist 
achter.’

Je verbleef eerst in Libanon, maar ook 
daar was je niet meer zeker van je 
veiligheid. Toen begon je aan je lange, 
moeilijke tocht naar Europa.
‘De reis naar Europa was geen picknick. Het 
was een vlucht van dood en vernedering, 
te voet en via “doodsboten”. We sliepen op 
straat en staken rivieren en beken over, tot 
we hier aankwamen. We dachten dat het 
lijden voorbij was. Maar we stonden nog 
maar aan het begin. Eind 2015 arriveerde 
ik in België. Ondertussen woon ik in Brugge, 
een stad met een rijke geschiedenis.’

Een nieuw leven in een onbekend land 
opbouwen. Hoe begin je eraan? Hoe 
verliep de integratie? 
‘Door mijn gebrekkig Nederlands had ik 
vooral moeite om met andere mensen te 
communiceren. Dit maakte het ook moeilijk 
om het stereotype van een persoon uit 
het Oosten te doorbreken. Deelnemen aan 
de samenleving begint met taal. De taal 
spreken is een belangrijke voorwaarde om 
aan de maatschappij en arbeidsmarkt 
deel te nemen. En Nederlands is geen 
gemakkelijke taal.’

Hoe kwam je in het Wereldhuis West-
Vlaanderen terecht?
‘Met de hulp van mijn trajectbegeleider 
kreeg ik de kans om stage te lopen in het 
Wereldhuis. De bedoeling was om mijn 
Nederlands te verbeteren en ervaring op te 
bouwen.’

Hoe kijk je terug op die periode?
‘Het was een heel leuke ervaring. Ik kon 
nieuwe mensen leren kennen en leerde veel 
door mijn collega’s. Nu durf ik meer in het 
Nederlands praten dan vroeger.’

Op welke manieren onderhoud je 
contact met Syrië?
‘Vooral via WhatsApp. Maar elektriciteit en 
internet zijn daar niet altijd beschikbaar.’

Hoe verloopt het dagelijkse leven nu in 
Al-Raqqa?
‘Meer dan 80 % van de gebouwen is 
vernietigd. In de meeste gebouwen liggen 
boobytraps. Sommige zijn gedeeltelijk 
verwoest en kunnen elk moment instorten. 
Er liggen nog altijd veel dode lichamen 
onder het puin. Het is niet gemakkelijk om 
hen eruit te halen. Sommige slachtoffers 
droegen explosievengordels. Heel gevaarlijk. 
Daarom zijn er experts en moderne tools 
nodig, maar die ontbreken.

De teruggekeerde bewoners werden 
overspoeld door wanhoop en frustratie. 
Sommigen konden hun huis niet meer 
vinden... Maar al snel begonnen mensen het 
stof van gevechten en bommen weer af te 
schudden en mijnen, autobommen en lijken 
te verwijderen. Ze werkten om het leven 
in hun stad te herstellen. De vernieling 
is echter groot en wederopbouw vereist 
internationale inspanningen. Om de stad 
weer tot leven te laten komen, moet de 
gemeenschap rehabiliteren. De effecten van 
vernieling wegnemen, blijkt moeilijker dan 
vernielen.’

Zijn er dingen die je graag wil bereiken? 
Of bepaalde zaken waarover je droomt? 
‘Teruggaan naar mijn land blijft mijn 
droom. Ik hoop die ooit uit te laten komen.’

Schrijf je nog altijd? In welk medium? 
Over welke thema’s?
‘Ik heb het eerste onafhankelijk Arabische 
cultureel tijdschrift in België opgericht: 
Qalamrsas. Met dit tijdschrift willen 
we meer bruggen bouwen tussen 
gefragmenteerde samenlevingen die 
hebben geleden onder verandering. We 
proberen een culturele visie op politieke 
kennis te formuleren, gebaseerd op vrijheid 
van meningsuiting en openheid voor 
anderen.’

Stefan Lanno

Wie is Feras?
‘Ik ben een Syrisch journalist en woon 
sinds eind 2015 in België. Ja, een Syrisch 
journalist. Zo identificeerde ik mezelf 
in de laatste vijf jaar voor de oorlog in 
Syrië uitbrak. Daarna kreeg ik een nieuwe 
titel achter mijn naam: “vluchteling”. 
Daar koos ik niet voor, de harde 
oorlogsomstandigheden dwongen mij die 
weg op. Ik denk dat het me de rest van 
mijn leven zal bijblijven. Het is als met veel 
dingen die ik niet heb gekozen: mijn naam, 
mijn nationaliteit, mijn religie, de kleur van 
mijn huid. Ik kom uit Al-Raqqa, de stad die 
nu volledig vernietigd is door de oorlog.’

Neem je ons even mee naar Al-Raqqa?
‘De stad is nu gekend over de hele wereld 
door Daesh (IS). Enkele jaren geleden 

kenden zelfs veel Syriërs Al-Raqqa niet zo 
goed. Al-Raqqa heeft een oude beschaving. 
Er zijn honderden archeologische sites. De 
bekende schrijfster Agatha Christie bracht 
er haar huwelijksreis door. De inwoners 
zijn er gekend om hun vrijgevigheid en 
goedheid. Het zijn geen extremisten of 
volgelingen van strikt religieuze rituelen.’

Je noemt jezelf in de eerste plaats een 
journalist. 
‘Klopt. Ik ben een journalist en schreef mijn 
eerste artikel in 2006. Ondertussen schreef 
ik al honderden artikels en maakte ik 
duizenden foto’s. Begin 2011 werkte ik voor 
twee kranten. Dit was het startpunt voor 
mijn verdere toekomst. Ik had veel dromen. 
Maar de oorlog zette mijn leven op zijn 
kop en vernietigde alles in een oogwenk. 

EEN BABBEL 
MET FERAS HASAN
Feras Hasan liep van november 2021 tot mei 2022 stage in het Wereldhuis. In het kader 
van de lezingenreeks Globaal Kabaal bracht hij zijn persoonlijk en beklijvend verhaal 
voor het eerst in het Nederlands. ‘Als vluchteling word je herleid tot een dossier en een 
nummer’: deze zin halverwege zijn betoog blijft nazinderen. Luisteren we genoeg naar de 
verhalen van vluchtelingen? Naar mensen die alles hebben moeten achterlaten en hier 
weer volledig moeten beginnen. Dit is één van deze verhalen.
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ZINZOEKERS 
EEN CREATIEVE BLIK  
OP DE SAMENLEVING

I’ll see you on the other side

Floris Boccanegra, conceptueel kunstenaar met Roeselaarse roots, 
vergelijkt zijn werken met een wedstrijd. De eerste klap, punch is wat je 
ziet of beleeft. Maar je gaat pas knock-out van het verhaal en de betekenis 
achter het werk. 

“I’ll see you on the other side” is een dynamische installatie van 42 
gezichtsmaskers, gemaakt op locatie in Calais en Tanger. Floris maakte ze 
van migranten die de daaropvolgende 6 maanden opnieuw zullen proberen 
om de oversteek te maken, respectievelijk van de Middellandse Zee en de 
Noordzee. 

De kleuren van de maskers veranderen om de 2 maanden, afhankelijk van 
de situatie van elke persoon. Wit betekent dat de persoon zijn bestemming 
- Engeland of de EU - heeft bereikt. Bij grijs bevindt de persoon zich nog 
altijd in Calais of in Tanger. En zwart betekent dat het contact met de 
persoon is verloren. Op deze manier visualiseert Floris het dynamische 
karakter van deze migratie en de gevaren verbonden aan een dergelijke 
tocht. Sommigen halen het, anderen blijven steken en nog anderen 
verdwijnen.

De maskers werden door Floris gemaakt in een safehouse in Calais. 
Daar kunnen mensen (vaak geselecteerde gezinnen met kinderen) 
even ontsnappen aan de stress van het leven in de jungle van Calais. 
In Tanger heeft Floris, niet zonder risico om zelf opgepakt te worden, 
enkele Afrikaanse migranten aangesproken. Uiteindelijk kon hij 42 
gezichtsmaskers maken van mensen van 17 verschillende nationaliteiten. 
De jongste is 6 jaar, de oudste 45.

Bekijk de installatie op www.boccanegra.org. Als je op een masker klikt, 
dan krijg je een gedetailleerde foto en achtergrondinformatie over die 
migrant. Bij de meeste ervan staan ook quotes uit hun leven en tocht.
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IN DE KLAS 
Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas of op school? (LO)

• 19/9, 3/10 - reeks 1
• 14/11, 28/11 - reeks 2

17/10 - Meertalige kleuters in mijn klas
16/11, 21/12 - Intervisie anderstalige nieuwkomers in de klas
7/12 - NT2 materialendag LO
14/12 - NT2 materialendag KO

INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN 
19/11 - Lerend netwerk ‘moestuinen’
15/12 - Café de 4 seizoenen

NETWERKEVENTS 
8/10 - Netwerkdag ‘Word Wereldburger’ INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING

15/9 - Reglement Initiatieven met het Zuiden  
30/9 - Reglement Wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen 
3/11 - Reglement Internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen

PROGRAMMA 
WERELDHUIS
NAJAAR 2022

MIGRATIE
20/10 - Psychosociale begeleiding van vluchtelingen 

GLOBAAL KABAAL
29/9 - A girl’s gaze
22/11 - Van ver naar hier, drie getuigenissen
8/12 - Gie Goris - Echt nieuws

LOKAAL MONDIAAL
15/9 - Regionaal overlegmoment Lokaal Mondiaal Beleid VVSG
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PROGRAMMA 
NAJAAR 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. 19 september en 3 oktober, 
17 - 19 u., online 
Reeks 2: ma. 14 en 28 november,  
17 - 19 u., online
NT2 materialendag: wo. 7 december, 
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
Ma. 17 oktober, 17 - 19 u., online 
NT2 materialendag: wo. 14 december,  
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.

INTERVISIE ANDERSTALIGE 
NIEUWKOMERS IN DE KLAS 
(LAGER ONDERWIJS)
Intervisie, uitwisseling
Wo. 16 november en 21 december, 14 - 16 u.
Wereldhuis in Roeselare
Deze intervisie is bedoeld voor 
leerkrachten die de basisvorming al 
volgden: je hebt al wat ervaring met 
anderstalige leerlingen in de klas, maar 
stoot toch nog op uitdagingen, voelt een 
nood aan uitwisseling of worstelt met 
specifieke vragen. Onder leiding van Ellen 
Vanantwerpen bespreek je met elkaar 
persoonlijke cases van de leerkrachten rond 
de tafel. Samen zoek je naar oplossingen en 
antwoorden voor de uitdagingen en vragen. 
Met ook ruim tijd voor uitwisseling van 
goede praktijken. 

De intervisie bestaat uit 2 sessies en 
vindt plaats in een groep van maximaal 8 
leerkrachten.
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NETWERKEVENTS
NETWERKDAG  
‘WORD WERELDBURGER’ 
Lezingen, workshops, netwerken 
Za. 8 oktober, 9 - 13 u. 
Provinciehuis Boeverbos in Brugge
De netwerkdag is dé afspraak om mensen 
uit het werkveld te ontmoeten, ervaringen 
uit te wisselen, samenwerkingen te smeden 
en ideeën op te doen tijdens boeiende 
workshops en lezingen. Een greep uit het 
aanbod: Low Impact Man en Mixua bieden 
inspiratie voor doeners in een kantelende 
wereld, we delen ervaringen en meningen 
over solidariteitsacties en dekolonisering, 
we maken de tussenstand op halverwege de 
SDG’s en een quiz peilt naar je klimaatkennis.
 

LOKAAL 
MONDIAAL 
REGIONAAL OVERLEGMOMENT 
LOKAAL MONDIAAL BELEID 
VVSG
Vorming
Do. 15 september, 9.30 - 12.30 u.
Wereldhuis in Roeselare
Per provincie organiseert de VVSG samen 
met de provinciebesturen, 11.11.11 en 
FairTradeGemeente een ontmoetingsmoment 
voor mondiale ambtenaren en schepenen. 
We leiden je toe naar het aanbod van deze 
organisaties en zetten in op uitwisseling en 
kennisdeling over mondiale thema’s, zoals 
fair trade, mondiale adviesraad, SDG’s. 

INITIATIEVEN MET 
HET ZUIDEN  
LEREND NETWERK 
‘MOESTUINEN’  
Vorming, uitwisseling 
Zat. 19 november, 9.30 - 13 u.
Howest, Campus Brugge Station 
Ze komen er overal, in alle vormen en 
voor verschillende redenen: moestuinen, 
deeltuinen, samentuinen… Maar of 
het nu is voor lokaal genot van de 
opbrengsten, om extra inkomsten te 
verwerven, vormingskansen te benutten 
of om de meeropbrengst te verwerken 
en te verkopen, de uitdagingen blijven: 
watervoorziening, aankoop materialen, 
omheiningen, stockage en verwerking van 
de opbrengsten…
Stichting Hubi & Vinciane deed al veel 
kennis en ervaring op in de aanleg van 
moestuinen. Die ervaring willen ze met 
je delen. Met praktische nabespreking 
en kans om ervaring uit te wisselen of 
bijkomende vragen te stellen of gewoon 
om mee te nemen naar volgende sessies.

In samenwerking met de Provincies 
Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams 
Brabant en het 4de Pijlersteunpunt

CAFE DE 4 SEIZOENEN, 
WINTEREDITIE
Netwerkmoment
Do. 15 december, 19.30 - 22 u.
’t Land van Vlierbos - IJzerboomgaard in 
Diksmuide
Ein-de-lijk! Café de 4 seizoenen kan en 
mag nog eens. Dus zetten we die oude 
traditie graag verder: bij een hapje en een 
drankje ervaringen uitwisselen over jouw 
initiatieven met het Zuiden en die van 
anderen. Na een gezellig samenzijn trek 
je als 4de Pijler ongetwijfeld geïnspireerd 
naar huis, met enkele nieuwe nuttige tips 
in je rugzak.

MIGRATIE

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
VAN VLUCHTELINGEN - EEN 
RELATIONEEL PERSPECTIEF
Lezing
Do. 20 oktober, 9.30 - 12 u.
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.
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GLOBAAL KABAAL
A GIRL’S GAZE 
Filmvoorstelling, nabespreking 
Do. 29 september, 19 - 21.30 u.
Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta
Prostitutie en klimaatverandering: op 
het eerste gezicht hebben ze weinig 
met elkaar te maken. Toch duwde 
de klimaatverandering wereldwijd 
duizenden meisjes in de handen van 
mensensmokkelaars en in de prostitutie. 
Documentairemakers Anke Dirix en 
Roel Nollet gaan naar Malawi om te 
onderzoeken hoe dat komt. 

In oostelijk Afrika is de klimaatverandering 
heel erg zichtbaar. En Malawi is één 
van de landen met het hoogste aantal 
kindhuwelijken ter wereld. Samen met 
lokale journalist Ezaius Mkandawire gaan 
Dirix en Nollet op zoek naar verhalen van 
meisjes en praten ze met organisaties die 
het tij willen keren. De nabespreking is met 
Roel Nollet, een van de makers. 

In samenwerking met postgraduaat 
Duurzame Ontwikkeling, Youth Climate Lab 
en Stad Kortrijk.

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.

VAN VER NAAR HIER: DRIE 
GETUIGENISSEN  
Getuigenissen, gesprekken  
Di. 22 november, 19.30 u.
Wereldhuis in Roeselare  
Migreren is afstand doen, schuchter 
stappen zetten, zelfvertrouwen winnen, 
veranderen en vervellen tot een nieuwe 
identiteit. Wij nodigen drie mensen uit 
met verschillende achtergronden en gaan 
in gesprek: hoe hebben zij hun komst 
naar Vlaanderen ervaren? Waar stoten 
ze nog tegenaan? Wat geeft hen kansen? 
Wat drijft hen?  Drie sterke mensen.Drie 
totaal verschillende verhalen. Want zoveel 
mensen, zoveel verhalen…

GIE GORIS - ÉCHT NIEUWS  
Lezing  
Do. 8 december, 19.30 - 21 u.
Wereldhuis in Roeselare
Gie Goris heeft jarenlange ervaring in 
de mondiale journalistiek. Van daaruit 
houdt hij een pleidooi voor écht nieuws. 
Dit gaat niet alleen over vals nieuws 
weerleggen, maar vooral over de 
kerntaak van journalistiek: vanuit een 
kritische houding tegenover allerhande 
propaganda op zoek gaan naar wat we 
wél weten, te weten kunnen komen of 
zouden moeten weten. 
Goris doorspekt zijn vurig verhaal met 
talloze voorbeelden.

Gie Goris is freelance journalist en 
voormalig hoofdredacteur van MO* 
Magazine
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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


