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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, Jan Dessein, 
Jan Leplae, Provincie West-Vlaanderen
Vormgeving: Philip Gesquière, Provincie West-Vlaanderen 
VU: Jan Dessein, Wereldhuis West-Vlaanderen,  
Hugo Verrieststraat 22, 8800 Roeselare
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documentatiecentrum

Voorwoord

Hoe zou het nog zijn met  
Dirk De Temmerman 

De wereld in beeld, Dirk De fauw

Echo’s uit het Wereldhuis

Van Fair Trade naar Fair

Mondiale solidariteit,  
een lokale verantwoordelijkheid

De wereld in beeld, Cletus Babu

De wereld in beeld, Andrii Galash 

The drive of twenty-five

Op bezoek bij Dominique Lubaki

De wereld in beeld, Guillermo Gutierrez

Het Wereldhuis in cijfers

Programma voorjaar & feestjaar 2023

Het Wereldhuis van de toekomst  
is een zaak van elk van ons

BINNEN  
ZONDER KLOPPEN
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MONDIALE 
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME 
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

EVENWICHTIGE 
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

VREDE
IS MENSENWERK

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID

VOORWOORD
WELKOM IN HET WERELDHUIS 

25 jaar Wereldhuis en 10 jaar Fair Trade Provincie. West-Vlaanderen toont zich in 2023 van haar meest solidaire kant. 
Voor jou ligt de jubileumeditie van ons magazine. Het magazine is een bladerboekje, om het hele jaar naar terug te 
grijpen.  

Een feestjaar, dat betekent nog meer activiteiten dan anders. Voor iedereen hebben we wel een mooi 
cadeautje: materialendagen voor de leerkrachten, Olivia Rutazibwa en Réginald Moreels voor wie graag over 
ontwikkelingssamenwerking doorboomt, een reflectiemoment over het eigen wereldburgerschap,… (p. 46)

Door de artikels leer je onze werking kennen. Dirk De Temmerman blikt terug op de tijd toen je nog PEC of PNZC mocht 
zeggen (p.28). Samenwerken met en een stem geven aan wie in de marge werkt of leeft, zit in ons DNA. Bekijk de foto’s 
van de wereld in beeld (p. 7, 23, 35 en 43) of lees het interview met Dominique en Gerdi (p. 38).  

Het Wereldhuis bestaat een kwarteeuw. Maar we zijn ook al een decennium Fair Trade Provincie; dan mag een interview 
met de gangmaakster van Fair Trade Gemeente niet ontbreken (p. 31). 25 jaar, 10 jaar, dat klinkt jong. En dat is het ook. 
Het mag duidelijk zijn dat de toekomst aan de jongeren is (p. 36).  

25 jaar een stek voor het lokaal mondiaal beleid en 10 jaar eerlijke handel met het Zuiden: globaal engagement zit 
diep verankerd in West-Vlaanderen (p. 18). Dat was zo in het verleden, maar zal zeker worden verdergezet. Want 
Wereldburger, dat ben je voor het leven (p. 55). 

Jan Dessein,

Coördinator Wereldhuis West-Vlaanderen

WORD
WERELDBURGER
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DE WERELD  
IN BEELD
IN BRUGGE HEBBEN WE ONZE 
ZWANEN, MADAGASKAR 
HEEFT ZIJN GANZEN  

Ik nam deze foto in 2016 tijdens een reis naar 
Madagaskar. Twee vrouwen brengen ganzen naar 
de markt. Dit beeld en meer bepaald deze vrouwen 
symboliseren voor mij de creativiteit van sterke 
vrouwen in alle landen van het Zuiden om voor 
inkomen te zorgen voor hun gezin.   

Want tijdens mijn periode als gedeputeerde van de 
Provincie West-Vlaanderen stelde ik bij bezoeken 
aan projecten in het Zuiden (India, Congo, de 
Filipijnen, El Salvador, Guatemala, ...) vast, dat 
dames de drijvende en meest creatieve krachten 
zijn in de maatschappij. Mannen voeren vaak het 
hoge woord, maar trekken zich terug bij tegenslag. 
Vrouwen, die er ook al de zware taak van de 
(op)voeding van vaak vele kinderen op zich 
nemen, zijn enorm veerkrachtig. Zij doen met een 
onevenaarbaar optimisme steeds verder en blijven 
geloven in een betere toekomst. 
Ze torsen zware lasten en zijn daarbij fantastische 
evenwichtskunstenaars. 

Dirk De fauw, burgemeester Stad Brugge  
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ECHO’S UIT 
HET WERELDHUIS …
Van meisjesschool tot Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden: een 
gebouw met een rijk verleden.
Lang voor het Wereldhuis zijn intrede nam in het gebouw in de Hugo Verrieststraat 
in Roeselare, deed dit gebouw dienst als school. De Sint-Amandsmeisjesschool werd 
in 1879 gesticht en geleid door de Grauwzusters. Meer dan een eeuw lang was het 
een onderkomen voor heel wat jonge kinderen.

Uit de privécollectie van Johan Delbecke.

Kleur Bekennen ondersteunt en stimuleert 
schoolteams om wereldburgerschap te integreren in 
hun werking. Dit gebeurt onder meer via advies en 
vormingen en met educatief materiaal.

1998

Op 9 mei vindt de officiële 
opening van het Provinciaal 
Educatief Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking 
plaats. Van bij het begin krijgen 
het Kinderwereldatelier - later 
Studio Globo - en Kleur Bekennen 
een plaats in het gebouw. 

Met een praktijkgericht vormingsaanbod ondersteunt Studio Globo leerkrachten 
om te werken aan de wereld in de klas. Studio Globo biedt daarbij lespakketten, 
inleefateliers en workshops aan. Telkens staat beleving centraal. 

2003

In het kader van de vredesweek ondersteunt de 
Provincie de zanghappening ‘We zingen een dak  
op de wereld’ in Diksmuide. 
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2006

2005 2009

Vanaf 2005 worden heel wat acties opgezet en ondersteund 
om de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) onder de aandacht 
te brengen. Blikvangers zijn de MillenniumTENToonstelling en 
‘Scoren voor 2015’.

In 2005 vindt de eerste projectenbeurs plaats. Projecten 
met het Zuiden en educatieve organisaties stellen hierbij 
hun werking aan een breed publiek voor. Concertjes, 
talrijke workshops en culinaire verrassingen zorgen voor 
een sfeervol en gezellig kader. Wie herinnert zich het 
‘kleinste theatertje van de wereld’ nog?

In september start het postgraduaat 
Noord-Zuid, later postgraduaat Duurzame 
ontwikkeling. Voor deze opleiding slaan 
HOWEST en VIVES de handen in elkaar. 

We verwelkomen twee nieuwe huispartners: 
11.11.11 en Damiaanactie. Dit gaat 
gepaard met de nodige verbouwings- en 
uitbreidingswerken van het gebouw.

Projectenbeurs 11.11.11

Damiaanactie

Scoren voor 2015
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Tijdens de YOUCA-dag in 2017 helpen de jongeren wilgen trekken 
in De Blankaart in Diksmuide. 

Ontmoetingsavond 50 jaar Congo in  Groenhove in Torhout.

2013

Op 8 oktober ontvangt de Provincie 
West-Vlaanderen de titel ‘Fair 
Trade Provincie’. Deze titel staat 
symbool voor de aandacht voor 
eerlijke handel in de wereld en 
duurzame landbouw in eigen 
provincie.

2010 2015

De Provincie verwelkomt voor het 
eerst jongeren van de Zuiddag, het 
latere YOUCA (YOUth for Change 
and Action). Deze organisatie voor 
en door jongeren stimuleert hen om 
samen te werken aan een duurzame 
en rechtvaardige samenleving.

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen waar ook 
ter wereld, dat is de inzet van de Internationale 
Vrouwendag op 8 maart. Vanaf 2015 slaan heel wat 
organisaties de handen in elkaar om aandacht te 
vragen voor deze dag.

In september 2015 breekt de 
zogeheten vluchtelingencrisis uit. 
Ook in onze provincie merken we 
een grote toename van het aantal 
mensen die hun land ontvluchten. 
Vanuit een maatschappelijke 
bekommernis richt de Provincie 
een Taskforce Vluchtelingen op, 
met een pilootproject in Koksijde. 
De taskforce legt de basis voor de 
latere werking migratie. 

Op 23 oktober verandert de 
naam van het Provinciaal 
Noord-Zuid Centrum naar 
Wereldhuis. De nieuwe 
naam weerspiegelt de 
evolutie in de verhoudingen 
wereldwijd. Tegelijkertijd 
wordt de campagne ‘Word 
Wereldburger’ gelanceerd.

SENSIBILISEREN EN INFORMEREN 
is de rode draad doorheen 25 jaar Wereldhuis: van info- en debatavonden tot 
sensibiliseringscampagnes, van vormingscursussen tot tentoonstellingen, 
van Bazar Mondial tot Globaal Kabaal.

Jeanne Devos en een zuster van 
National Domestic Workers 
Alliance tijdens de officiële 
opening in 1998.

Tibetaanse monniken maken een zandmandala tijdens de 
tentoonstelling ‘A long look homeward’ in 2008.

Gespreksavond ‘Van ver naar hier’ in het kader van de 
lezingenreeks Globaal Kabaal in 2022.

Op 30 juni viert de 
Democratische 
Republiek Congo 50 jaar 
onafhankelijkheid. Ook voor 
de Provincie en haar partners 
een goede reden tot feesten. 
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PROJECTEN BEZOEKEN
zijn een uitgelezen kans om met eigen ogen en oren de impact 
waar te nemen van de projecten die ondersteund worden via het 
reglement Initiatieven met het Zuiden . 

2016

Het is een terugkerende opmerking bij 
vormingsavonden: de pauzes zijn al 
even interessant als de inhoud. Daarom 
verheffen we vanaf 2016 pauzeren tot 
kunst: drie à vier keer per jaar nodigen we 
alle via het Zuidreglement ondersteunde 
organisaties uit naar ‘Café de vier 
seizoenen’. Om er elkaar te leren kennen 
en ervaringen uit te wisselen.

Netwerken zit in het DNA van de Provincie, dus ook 
van het Wereldhuis. Sinds 2016 is het elke tweede 
zaterdag van oktober verzamelen geblazen in 
Boeverbos op de ‘Netwerkdag Word Wereldburger’. 
Workshops en uitwisseling staan hierbij centraal. 

De Provincie brengt in de Filipijnen 
12 partners samen rond duurzame 
landbouw, klimaatverandering en 
ondernemerschap: universiteiten, 
coöperaties en ngo’s. In West-
Vlaanderen slaan 11.11.11, Trias, 
Kortrijk, VIVES en HOWEST de 
handen in elkaar om ook hier rond 
die thema’s te werken. Ondertussen 
zijn er al 32 partners in de Filipijnen 
en wordt het synergieproject 
gebruikt als broedplaats voor nieuwe 
samenwerkingsvormen. 

Studenten die op buitenlandse stage vertrekken: elk jaar zijn ze talrijk 
aanwezig op de Netwerkdag ‘Word Wereldburger’.

2017

Collega Katrijn bezoekt lokale projecten in Oeganda 
in 2018.

Collega Veerle op dienstreis in Burkina Faso in 2018. In 2006 neemt collega Dirk een kijkje  
bij de organisatie SCAD in India. 

In 2019 organiseren we een ‘Café de vier seizoenen - deluxe’, naar aanleiding van 
het pensioen van collega Dirk De Temmerman.

In 2017 start de tentoonstelling ‘Under 
Construction’ over de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Laagdrempelig 
en interactief mikt ze op scholen, bibliotheken, 
festivals, bezoekerscentra…
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2018 2023

Het vernieuwde Documentatiecentrum voor 
Wereldburgerschap opent haar deuren en ook de 
Schakelklas Roeselare WE DO neemt haar intrek in 
het Wereldhuis. 

De Provincie is een actieve partner in Europese projecten. 
Met tientallen partners uit Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk 
lanceert ze in 2018 de projecten AB Réfugiés-Emploi en 
AB Réfugiés-Social. Deze Interregprojecten voor en met 
vluchtelingen focussen respectievelijk op arbeidsmarktoeleiding 
en psychosociale ondersteuning.

Het Wereldhuis bestaat 
25 jaar! Ons wereldse team 
blijft zich inzetten voor 
een meer rechtvaardige en 
solidaire wereld. 

2021, een feestjaar! De Provincie 
West-Vlaanderen ondersteunt 
immers 50 jaar initiatieven 
met het Zuiden. In 1971 
ondersteunde de Provincie haar 
eerste dossier: een ziekenhuis 
in Mbilizi in Rwanda. Een halve 
eeuw later is het ziekenhuis een 
stuk groter en nog altijd actief. 

Eén van de activiteiten binnen AB Réfugiés-Social leidde 
anderstalige jongeren naar het jeugdwerk.

Schakelklas Roeselare WE DO

2021
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Schepen Matthijs Samyn (MS): Via B-FAST (Belgian 
First Aid and Support Team) draaide ik een aantal 
jaar mee binnen de humanitaire hulp. Eind 2013 
ging ik bijvoorbeeld op missie naar de Filipijnen. 
We ontplooiden in Tacloban een veldhospitaal en 
een waterzuiveringsstation, om mee de ellende te 
bekampen die de typhoon Haiyan daar aanrichtte. 
Ik was ook enkele maanden in Sierra Leone voor een 
ebola-missie van het internationale Rode Kruis. 
Gedeputeerde Jean de Bethune (JdB): België heeft een 
traditie van tussenkomsten bij rampen in de wereld. 
Het loont de moeite om eens te onderzoeken hoe wij als 
Provincie daaraan ook ons steentje kunnen bijdragen, 
bijvoorbeeld door ondersteuning van West-Vlaamse 
vrijwilligers. 
MS: Recent vloog ik naar Polen: een medische vlucht 
haalde vijf Oekraïense oorlogsslachtoffers op. In 
één dag heen en terug vliegen is haalbaar. Met mijn 
nieuwe verantwoordelijkheden liggen langere missies 
moeilijker. Maar als de kans zich voordoet en het is 
compatibel met de agenda van de gemeenteraad, 
vertrek ik meteen. 

JdB: Die betrokkenheid geeft extra cachet aan uw 
schepenmandaat. Deze legislatuur krijgen we opvallend 
meer vragen naar noodhulp. Met de Provincie hebben 
we in 2019 tijdens de coronapandemie bijvoorbeeld 
twee vluchtelingenkampen in Griekenland ondersteund. 
Vroeger zouden we dat nooit gedaan hebben.

Intolerantie en klimaatverandering 
Het kan niet anders of een gesprek over 
internationale solidariteit moet op een bepaald 
moment wel bij Oekraïne en corona landen. 
Maar op welke thema’s zullen lokale besturen 
daarnaast ook nog moeten inzetten?  
JdB: Noord-Zuidbeleid is ook klimaatbeleid. Ook bij ons 
ervaren we de groeiende impact van natuurfenomenen 
op mens en omgeving. De tijd dat we het Zuiden met 
een paternalistische bril bekeken, is stilaan voorbij.
MS: Wederkerigheid is ook belangrijk, leren van elkaar. 
Voor ik schepen werd, was ik directeur in het ziekenhuis 
van Tielt. Net als in de Roeselaarse ziekenhuizen namen 
we daar het systeem over van onze zusterstad Dogbo 
in Benin om baby’s te registreren: ouders moeten niet 
langer naar het gemeentehuis om hun pasgeborene 
in te schrijven, maar de ambtenaar komt naar het 
ziekenhuis. Een heel eenvoudige ingreep met een 
enorm positieve impact, maar je moet er opkomen. 
JdB: Conservatieve intolerantie is echt een bedreiging. 
We moeten jongeren snel inbedden in de realiteit van 
diversiteit en multiculturalisme. 

Moeilijke tijden
Deze legislatuur is een woelige legislatuur. 
Eerst was er covid. Die crisis was amper voorbij 
of de oorlog in Oekraïne zorgde voor nieuwe 
uitdagingen. Stemmen gaan op om in deze 
woelige tijden primair de eigen bevolking te 
ondersteunen en internationale solidariteit te 
downsizen. 
JdB: De 0,7%-norm is in de Provincie al een paar jaar 
opgetrokken naar 1%. We houden dat principe ook 
in moeilijke tijden aan. Dit budget is, in lijn met de 
inflatie, 500.000 euro per jaar verhoogd. Daarnaast 
blijven de middelen voor onze werking rond deze 
thema’s in West-Vlaanderen onaangeroerd. 
MS: Ook in Roeselare was dit nooit een discussie. De 
burgemeester maakte van meet af aan duidelijk dat er 
op het budget mondiale solidariteit niet zou worden 
beknibbeld. 
JdB: Onze budgetten zijn misschien beperkt, maar we 
zijn principieel en blijven ze voorzien. Op die manier 

tonen we aan andere beleidsniveaus dat die solidariteit 
mogelijk is. Het is belangrijk een zekere mate van 
engagement aan te gaan met de organisaties met wie 
je al vroeger hebt samengewerkt. Dankzij ons corona-
herstelfonds konden zo een twintigtal projecten het 
hoofd boven water houden en nu een doorstart maken. 

Allemaal Wereldburger
Jongeren zijn de toekomst. Dat was 25 jaar 
geleden zo, maar nu nog altijd. Zijn jongeren de 
doelgroep waarop we moeten inzetten? 
JdB: De Provincie vindt het zeer belangrijk om 
jongeren een internationale ervaring te laten opdoen. 
We voorzien 400.000 euro per jaar om dat voor 
hen mogelijk te maken. En dat is belangrijk voor 
die jongeren, maar ook voor een solidair klimaat. 
Solidariteit krijgt een gezicht. Als je ergens bent 
geweest, als je de situatie of de mensen kent, voel je 
makkelijker sympathie.

MONDIALE SOLIDARITEIT, 
EEN LOKALE 
VERANTWOORDELIJKHEID
EEN BABBEL MET GEDEPUTEERDE JEAN DE BETHUNE  
EN SCHEPEN MATTHIJS SAMYN

Gedeputeerde de Bethune is al twee legislaturen lang bevoegd voor Noord-Zuidbeleid in de Provincie. Schepen 
Matthijs Samyn van Roeselare gordde dan weer begin dit jaar de schepensjerp om en is onder meer bevoegd voor 
mondiaal beleid. Deze gewezen ziekenhuisdirecteur liep al een opmerkelijk parcours binnen de internationale 
solidariteit. Zet beide heren samen en je krijgt een boeiende babbel over mondiaal beleid vandaag en morgen. 

Uit een mail na noodhulp
‘We want to express our gratitude for the 
donation of 2.070 euro to support ADRA Network 
Emergency Response in Myanmar 2021. During 
August - September 2021 new IDPs in Myanmar 
have been supported with tarps. Your donation 
has helped to save the lives of 491 families. 
Thank you.’ - ADRA Myanmar

Gedeputeerde de Bethune in 
gesprek met de decaan van 
Nuvea Vizcaya State University  
in de Filipijnen.
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MS: Daarom werken we in Roeselare - net als in de 
Provincie - graag samen met vierde pijlers. Ze geven 
door hun nabijheid een gezicht aan solidariteit. 
JdB: Vierde pijlers zijn inderdaad belangrijk. Maar dat 
betekent niet dat we geen goede relaties met ngo’s 
moeten onderhouden. De lokale verankering van deze 
spelers is bijzonder belangrijk - in weerwil van de 
adviezen in de laatste subsidieronde van DGD (Directie-
generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire 
Hulp, n.v.d.r.) om Noordwerkingen af te bouwen. Ik 
droom van een nieuwe vorm van samenwerking. Ik 
noem dat de vijfde pijler. Nieuwe spelers als jongeren of 
de bedrijfswereld, linken met meer gevestigde waarden, 
zoals ngo’s. 

Het globale Zuiden bij ons
Mondiale solidariteit wordt meestal ingevuld 
door solidariteit in het globale Zuiden. Maar 
lokale besturen staan ook in de voorste 
gelederen als het globale Zuiden naar ons 
komt, wanneer vluchtelingen op zoek gaan naar 
veiligheid en een beter leven. 
JdB: Mensen komen hierheen. Migratie is een realiteit. 
Leren van elkaar en solidair zijn, niet enkel tijdens 
een indrukwekkende ervaring in het buitenland, 
maar ook als het buitenland hier staat, dat is echt 
wereldburgerschap. In het Wereldhuis heb je het 
documentatiecentrum voor Wereldburgerschap en 
NT2. Dat is een opportuniteit voor samenwerking 
tussen de Provincie en lokale besturen. Onze collectie 
NT2 is een van de meest uitgebreide van Vlaanderen. 
Lokale besturen kunnen via hun contacten die 
kennis verspreiden, bijvoorbeeld in scholen op hun 
grondgebied. 
MS: Er is ook Studio Globo in het Wereldhuis. Hun 
inleefatelier over India, maar ook dat over verschillen in 
Roeselare, zijn prachtige manieren om over diversiteit 
te leren. 

Fair Trade en lokale handel,  
één grote familie
West-Vlaanderen is 10 jaar FairTradeProvincie. 
Roeselare is sinds 2006 FairTradeGemeente. 
Elders in dit magazine wordt de nieuwe weg van 
FairTradeGemeente besproken. Hoe kijken de 
heren naar die evolutie? 
MS: Wij zijn enthousiast over de verbreding van de 
campagne van FairTradeGemeente naar Faire gemeente. 
De blik wordt opengetrokken. Als lokaal bestuur heb je 
impact door in openbare aanbestedingen aandacht te 
hebben voor duurzame criteria en eerlijke prijzen. 

JdB: Fair Trade en Korte Keten zijn eigenlijk schoonbroer 
en -zus. Het is dezelfde filosofie, maar de ene in eigen 
streek, de andere in het globale Zuiden. 
MS: In Dogbo gaan we meer op lokale economie 
inzetten. Samen met de partners focussen we 
op duurzame landbouw en de rol van vrouwelijke 
ondernemers. Duurzame handel, voedselstrategieën,... 
overal zien we dezelfde uitdagingen. 

Op naar de toekomst
Wat ons naadloos bij de toekomst brengt. Het 
laatste woord is aan de gedeputeerde. Hoe ziet 
hij de toekomst van het Wereldhuis?
JdB: Het fundament ligt er. Het Wereldhuis is 25 jaar, 
maar al sinds 1971 ondersteunen we projecten met 
een West-Vlaamse link in het Zuiden. De komende 25 
jaar moeten we durven innoveren: nieuwe methodes, 
doelgroepen en samenwerkingsvormen. Op die manier 
kunnen we de nieuwe vormen van engagement 
capteren. We moeten als het ware een ketting van 
vrijwilligers maken. Dan bekom je een soort huwelijk 
tussen projectmatig en structureel werken. Mensen 
stappen in een project, zetten zich vanuit hun eigen 
engagementen en expertise voor een beperkte periode 
in en al die kleine inspanningen dragen bij tot een groter 
solidair project. 

Jan Dessein 

0,7% 
In 1970 beloofden alle landen 0,7% 
van hun Bruto Nationaal Inkomen aan 
ontwikkelingssamenwerking te besteden. Lokale 
en Provinciale besturen vertaalden dat als 0,7% 
van hun werkingsmiddelen. De Provincie trok dit 
percentage op tot 1%. Matthijs Samyn als verpleger in 

Sierra Leone in 2015.
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DE WERELD  
IN BEELD
ZOALS ELK GEZIN KOMEN WE 
SAMEN UIT ONZE CONFLICTEN 

De wereld is mooi en waardevol. Ondanks de 
geografische en culturele verschillen zijn wij één 
gezin op de aarde. Zoals elk gezin hebben wij onze 
verschillen en problemen. Toch komen wij er samen 
uit. Is het niet beter om elkaar te respecteren, in 
plaats van onze tijd te besteden aan conflicten? 

Ik heb deze foto’s gekozen om de schoonheid van 
mijn vaderland te tonen. Vanuit vogelperspectief is 
het duidelijker hoe kwetsbaar onze wereld is. Op de 
foto’s staan de steden van Oekraïne voor de oorlog. 
Op een ervan staat de stad Zaporizja, waar ik ben 
opgegroeid.  

De taskforce Oekraïne speelt een belangrijke rol 
in het werk van de Provincie. De taskforce biedt 
bijstand, solidariteit en steun aan wie op de vlucht is 
door de oorlogssituatie. Ik hoop dat deze oorlog snel 
stopt, zodat wij kunnen genieten van de schoonheid 
van de wereld.      

De foto’s zijn gemaakt door mijn vriend Alex 
Plotnikov, waarvoor grote dank. 

Andrii Galash, Provincie West-Vlaanderen, dienst ICT   
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UIT DE REKKEN
VAN HET DOCUMENTATIECENTRUM

ONTDEK DE FAVORIETEN VAN ONZE 
MEDEWERKERS EN PARTNERS 

In het documentatiecentrum voor Wereldburgerschap en NT2 kan 
je terecht voor educatief materiaal over een variëteit aan mondiale 
thema’s. De collega’s en huispartners van het Wereldhuis plaatsen 
graag hun werking in de kijker met een selectie van hun favorieten. 

PIETER SANTENS
Initiatieven met het Zuiden 

Ben je student of trek je als vrijwilliger voor langere tijd naar het 
Globale Zuiden? Dan is dit een must-read: ‘De derde wereld op je 
cv: een praktische gids voor vrijwilligerswerk en stages in een 
ontwikkelingsland’. Veel Westerlingen vertrekken jaarlijks met de 
beste bedoelingen naar projecten van onder meer 4de Pijlers. Judith 
Van de Kamp kijkt op basis van eigen ervaringen en onderzoek 
kritisch naar waterputten slaan, scholenbouw en ziekenzorg. Is 
die goedbedoelde hulp wel nuttig? Doe je het voor de ander of voor 
jezelf, en kan dat ook samengaan? Een publicatie vol tips: je zet je 
westerse bril af en maakt je verblijf onvergetelijk! 

STEFAN LANNOO
Wereldburgerschap 

Ik ben een onverbeterlijke homo ludens en 
kies dus voor één van de vele spelen van 
het documentatiecentrum. ‘Terra Nova 
Minimaatschappij’ is eigenlijk tegelijk spel én 
handige discussietool voor lastige maatschappelijke 
thema’s. Een verhaal op een onbewoond eiland stelt 
de spelers voor morele dilemma’s en doet discussiëren 
over de ideale samenleving. Want geen betere oefening 
in democratie en wereldburgerschap, dan zelf wetten 
voor jouw eiland te bepalen.
 
Een speelse manier om leerlingen tussen 8 en 14 
jaar te laten nadenken over onderwerpen als macht, 
solidariteit, handel, vluchtelingen… Ook geschikt voor 
volwassenen tot 99 jaar. 

FIEKE DEVARREWAERE
Studio Globo 

Op zoek naar een methodiek om in de klas armoede respectvol bespreekbaar 
te maken? Inleefatelier ‘Achter de Muur’ van Studio Globo laat leerlingen 
uit de 3de graad basisonderwijs reflecteren over de eigen samenleving. De 
fictieve buurt Bloemendal maakt kansen zichtbaar. 

Maar ook zonder bezoek aan het inleefatelier kan je in de klas aan de slag met 
de lesmap en handleiding ‘Achter de Muur: een project over armoede’. De 
opdrachten bij de avonturen van Maliko en zijn vrienden maken de thema’s 
armoede en sociale uitsluiting concreet en begrijpelijk voor de leerlingen. Een 
aanrader! 

TINE MAYEUR
11.11.11  

Ik twijfelde tussen ‘Caleidoscopio Cards: A photo set 
for coaching & training’ en het boek ‘Van liefdadig 
naar rechtvaardig’ van onze directeur Els Hertogen. In 
Els’ boek geven 11 toonaangevende auteurs uit binnen- 
en buitenland hun visie over internationale solidariteit, 
herverdeling, dekolonisatie, rechtvaardige transitie… 

Toch kies ik als vrijwilligerscoach voor de fotokaarten. 
Omdat die zo bruikbaar zijn in het begeleidingswerk 
van onze 11.vrijwilligersgroepen. Het zijn ideale 
gespreksstarters. Laatst liet ik de vrijwilligers bijvoorbeeld 
een foto kiezen die ze konden linken aan hun engagement 
voor 11.11.11. Er volgde een ronde van verschillende 
motivaties: van samenhorigheid, iets kunnen betekenen 
voor anderen tot eerlijke handel. 
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EVA TYBERGHIEN
Lokaal Mondiaal Beleid  

Een duurzame, rechtvaardige samenleving overal 
ter wereld: het is wel het doel van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), maar blijkt ook een 
hele opgave voor steden en gemeenten. Want hoe doe je 
dat nu precies? 

Het boek ‘Mensen maken de stad: bouwstenen voor 
een sociaalecologische toekomst’ geeft inzichten 
in hoe we onze steden futureproof kunnen maken. 
‘International development cooperation today: a 
radical shift towards a global paradigm’ beschrijft de 
evolutie van ontwikkelingssamenwerking en het belang 
van een globale visie en samenwerking. Samen vormen 
deze boeken de speerpunten van het beleidsdomein 
Lokaal Mondiaal Beleid, dat het Globale Noorden met 
het Globale Zuiden verbindt, weg van de klassieke 
ontwikkelingssamenwerking. 

CAITLIN SABBE
Migratie  

Wereldwijd zijn meer dan 25 miljoen mensen 
op de vlucht. Maar wat houdt dit precies in? 
Velen kunnen het zich nog altijd maar moeilijk 
voorstellen. Met ‘De ondankbare vluchteling’ 
toont Dina Nayeri het debat vanuit het 
perspectief van de vluchteling en laat ze zien 
hoe het echt is om ongewild je huis te moeten 
verlaten in de hoop op een nieuw begin. 

Gebaseerd op haar eigen leven én dat van 
anderen vertelt ze waar vluchtelingen mee 
te maken krijgen: de vlucht, de kampen, 
de asielprocedure… En vooral: hoe het 
leven in het gastland is na een gewonnen 
asielprocedure. In een tijd waarin mensen 
vijandig staan tegenover ‘vreemden’ 
en ‘buitenstaanders’, beargumenteert 
Nayeri hoe nadelig het is om alsmaar te 
benadrukken dat vluchtelingen vooral 
dankbaar moeten zijn. 

MICHAEL LÜDERS
Schakelklas Roeselare WE DO 

De Schakelklas focust op Nederlands leren, sociale integratie 
en welbevinden. Maar daarnaast is er ook de individuele 
voorbereiding op de doorstroming naar vervolgtrajecten. 
Met het boek ‘WISK-X’ bereiden we de jongeren voor op 
‘wiskundetaal’ in het vervolgonderwijs. Want wie het 
taalgebruik binnen wiskundemethodes niet beheerst, kan ook 
niet presteren naar eigen niveau. 

Ook leerloopbaanbegeleiding neemt een centrale rol in. De 
leerkracht brengt als coach met de jongeren competenties 
en talenten in beeld. ‘Coachkaarten: ontwikkel je talent!’ 
ondersteunen het oriëntatieproces aan de hand van onder 
meer reflectievragen en toekomstgerichte vragen. Hierdoor 
worden eigen herinneringen en ideeën gekoppeld aan vragen 
over talenten, ambities en visie en wordt er samen gewerkt 
aan een leer- of ontwikkelwens. 
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Dirk, we keren eerst even terug naar jouw 
leven vóór het Provinciaal Educatief Centrum 
(de toenmalige benaming van het Wereldhuis, 
n.v.d.r.). Dan denk ik spontaan aan de 
pioniersjaren in de Filipijnen. “Meester Dirk”, 
ook bekend van de Chiro, vertrok naar het 
Zuiden met vrouwtje Lievia. 
Dirk: ‘Klopt. Lievia en ik hadden veel goesting om 
voor een langere periode mee te werken in een 
project in het Zuiden. We vertrokken in 1983 naar 
de Filipijnen. We kregen de vraag van een Filipijns 
bisschop om mee een jeugdorganisatie op te richten. 
We herkenden ons volledig in hun visie: samen met 
de mensen zoeken naar de noden en vragen die 
leven. En zoeken naar de rol die wij konden spelen. 
We kregen daar de kans om dingen te laten groeien. 
Dat was een van de redenen dat ons verblijf er langer 
geduurd heeft dan eerst gepland. Oorspronkelijk 
zouden we er een jaar vrijwilligerswerk doen, 
eventueel twee. Het zijn er uiteindelijk negen 
geworden.

Tijdens de eerste twee jaar waren we sterk met 
jongeren bezig. Daar leefde vanuit jonge boeren ook 
een hele beweging die streefde naar landhervorming 
en meer rechten voor de landarbeiders. Het is goed 
dat we onze stem lieten horen en dat was zeker in 
die periode niet zonder gevaar. Tegelijk zochten we 
naar alternatieven. Heel concrete, praktische dingen 
die verandering konden brengen, zoals varkens 
kweken en verkopen. Na een paar jaar hebben we een 
demonstratieboerderij voor organische landbouw 
opgestart. Zo ontstond Payoga, een coöperatieve 
voor duurzame landbouw, met daaraan verbonden 
een sociale onderneming. Die bestaat nog altijd. 
Momenteel bereiken we met onze werking 15.000 
mensen.’

Na negen jaar keerden jullie dan voornamelijk 
omwille van de kinderen terug naar België. Hoe 
kwam je dan terecht bij de Provincie?
Dirk: ‘Heel toevallig hoorde ik dat ze voor de 
provinciale jeugddienst een “gedetacheerde” vanuit 

het onderwijs zochten. Ik heb me daar ongelooflijk 
goed geamuseerd. Ik kreeg er veel vrijheid om 
initiatieven op te zetten. Ik begeleidde gemeenten 
bij het opstellen van hun jeugdbeleidsplan, 
startte mee de Kunstbende op en werkte rond 
jongerenculturen,… 
Het was weer dezelfde dynamiek van mensen 
samenbrengen, dingen opstarten en nieuwe 
initiatieven ondersteunen.’

En toch lonkte het Provinciaal Educatief 
Centrum voor ontwikkelingssamenwerking. Je 
maakte in 2000 de overstap naar Roeselare.
Dirk: ‘Ik was er al actief in een soort adviesgroep 
en kende de werking wel. Voor de Provincie was 
het een uitdaging hoe je lokaal mondiaal beleid zo 
goed mogelijk kon invullen. Altijd zoek je een goed 
evenwicht: je werkt samen met je doelgroepen, je 
ondersteunt ze, maar je moet niet in hun plaats 
optreden. Vooral vanuit de ngo-wereld was men toen 
erg op zijn hoede.
We zochten ook naar ook naar onze rol tegenover 
gemeentebesturen. Twee onderzoeken legden de 
basis voor een beleid om de gemeenten bij hun 
Noord-Zuidbeleid te ondersteunen.
Ook de vierdepijlers kwamen hier gemakkelijk over 
de vloer. In het begin hoorde ik enkel fantastische 
verhalen waarbij niets verkeerd liep. Mijn ervaring 
in de Filipijnen leerde me dat er ook “wielen kunnen 
aflopen”. Geleidelijk aan hoorden we het “echte” 
verhaal. Met veel van die gasten klikte dat wel.’

Hoe heb je in die periode het PEC zien 
evolueren? Wat zijn de belangrijke stappen 
daarin?
Dirk: ‘Ik heb het centrum op verschillende vlakken 
zien groeien. De verbouwingen in 2006 zorgden 
ervoor dat 11.11.11, Damiaanactie en het Huis 
van het Nederlands huispartners werden. En het 
Kinderwereldatelier (nu Studio Globo, n.v.d.r.) kreeg 
ruimte voor een tweede inleefatelier. Veel partners 
in hetzelfde gebouw, dat zorgt voor een goede 
dynamiek.

HOE ZOU HET NOG ZIJN  
MET DIRK DE TEMMERMAN ?

Er kwam ook meer personeel, het budget groeide en 
de thema’s werden diverser. Naast de Zuidwerking 
investeerden we ook meer in onze Noordwerking. In 
2013 werden we bijvoorbeeld Fair Trade Provincie.’

De continuïteit in dit centrum is wel opvallend. 
Drie gedeputeerden en drie coördinatoren in 25 
jaar tijd is bijzonder weinig.
Dirk: ‘Inderdaad, dat zorgt voor zekerheid en 
vertrouwen vanuit de sector. Ook vanuit het 
beleid zie je een grote continuïteit. We kregen 
altijd heel grote steun van de gedeputeerden en 
de provincieraad. Het is een duidelijke keuze om 
wereldburgerschap en internationale samenwerking 
te ondersteunen. Dat is heel sterk. De keuze om 
1 % van het provinciaal budget te besteden aan 
initiatieven met het Zuiden, toont heel mooi hoe 
hard de Provincie achter mondiale solidariteit staat.’ 

Waar ben je het meest trots op?
Dirk: ‘Ik ben echt blij met de band die we met veel 
organisaties en individuen hebben opgebouwd. 
Mensen vinden gemakkelijk de weg naar het 
Wereldhuis. De drempel ligt hier laag. 
En er zit nog altijd een geweldige dynamiek in het 
Wereldhuis. We hadden ook altijd medewerkers die 
mee waren met het verhaal en bereid waren om 
wanneer nodig een tandje bij te steken.
Ik ben ook trots op de steun van de Provincie aan 
projecten in het Zuiden. Op mijn projectenreizen 
in onder meer Congo, Guatemala en de Filipijnen 
ervaar je dat die steun in de praktijk echt wel wat 
kan betekenen. 
Ik ben ook heel blij dat ik nog het synergieproject 
in de Filipijnen mee kon opzetten. Hier komen 
heel veel dingen samen die ik belangrijk vind: 
met verschillende organisaties samenwerken 
rond thema’s als klimaatverandering en 

Met Dirk De Temmerman, coördinator van het Wereldhuis van 2000 tot 2015, blikken we terug op voor, 
tijdens en na die periode. Gemoedelijk, gezapig en in ’t sappig West-Vlaams.
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ondernemerschap. Zowel de hogescholen, 
vierdepijlers, ngo’s en gemeentebesturen kunnen 
hun expertise inbrengen. En we stimuleren de Zuid-
Zuidwerking. Iets waar ik altijd van droomde.’ 

Zijn er ook dingen die je wilde verwezenlijken 
maar die niet gelukt zijn?
Dirk: ‘Ik wilde graag economische projecten op een 
andere manier ondersteunen. Met een soort lening 
die na een tijd wordt terugbetaald. 
En ik wilde ook evolueren naar een systeem waar 
je nog meer op vertrouwen werkt. Een organisatie 
krijgt ondersteuning en rapporteert achteraf wat 
er mee gebeurd is. Maar ik begrijp dat dit niet altijd 
gemakkelijk is binnen een politieke context.
En er liggen ook nog kansen om bedrijven meer te 
betrekken in ons verhaal.’

In jouw 15 jaar als coördinator zal je 
ongetwijfeld leuke anekdotes kunnen vertellen.
Dirk: ‘Zeker. Ik herinner me nog goed een nachtelijke 
ontmoeting met onze conciërge Elona. In die 
periode kwamen de oproepen van brandalarm op 
mijn telefoon toe. Toen ik midden in de nacht in 
het gebouw arriveerde, zag ik Elona met een klein 
zaklampje in haar handen staan. In een weinig 
verhullend slaapkleedje. Best pikant. 

In de beginperiode lag er ook een waterpartij naast 
de ingang van het gebouw. Een niet zo geslaagde 
poging om een rijstveld na te bootsen, te diep…. 
Op een morgen stond er een man in mijn bureau 
met een laconieke mededeling. “Ja, mijnheer, ik heb 
gisteren in jullie zwembad gezwommen”. Wat bleek: 
na een vorming was de man pardoes in ’t sop beland. 
Een mirakel dat hij hieruit is geraakt. Hij moest 
daarna doorweekt met zijn Jaguar naar huis rijden.’ 

In 2019 zwaaide je af. Waar houdt een 
jonggepensioneerde zich nu zoal mee bezig? 
Dirk: ‘Ik doe veel praktische klusjes thuis, bij mijn 
kinderen en in de Chiro. Vloeren, waterleidingen en 
elektriciteit leggen, ramen steken, muren metselen, 
noem maar op. Ik ben graag met mijn handen bezig. 
Ik ben ook nog sterk betrokken bij de Payoga op de 
Filipijnen en Lievia en ik reizen graag.
Daarnaast zit ik nog in de adviescommissie 
‘projecten met het Zuiden’, werk mee aan het 
synergieprogramma, geef les in het postgraduaat 
‘duurzame ontwikkeling’ en ben ik betrokken bij 
Howest Foundation.
En ik breng graag veel tijd door met mijn 
kleinkinderen Xenne, Yuna en Layra.’ 

Heb je wensen voor het Wereldhuis? 
Dirk: ‘Hopelijk kan de Provincie nog lang blijven 
bestaan. En als het niet zo is, hoop ik dat het 
Wereldhuis op een andere manier kan blijven 
doorgaan. Het zou doodjammer dat deze enorme 
dynamiek zou verdwijnen.’ 

Stefan Lannoo

Vanwaar komt je engagement? 
‘Met de paplepel meegekregen. Vader en moeder 
waren altijd actief bij de KAJ-de Kajotters, de 
KWB, de KAV en de wijkwerking. En zij gaven die 
sociale microbe door.’

Naar wie kijk je op? 
‘Naar Nonkel Maurice. Hij was een heel gewone 
man die zag wanneer iemand problemen had. Dan 
probeerde hij zonder grote woorden te helpen. Hij 
was er gewoon voor de anderen.’

Verbinden
‘Met verbinden bedoelen we connectie 
maken op verschillende niveaus. Gaat het 
campagnesecretariaat dat alleen doen? Nee, we 
inspireren en ondersteunen. Ik zie heel veel kansen 
en mogelijkheden voor lokale besturen die zich 
engageren om de verbinding tussen beleid en 
burgers te maken of te verbeteren’, klinkt Bianca 
gedreven. ‘Het is belangrijk dat het beleid de burgers 
mee betrekt in het beleid dat de gemeente voert. 
Daar zie ik zeker een grote rol voor trekkersgroepen, 
andere adviesorganen of werkgroepen.

Een lokale overheid kan nog meer inzetten op 
transversaal werken. De mondiaal ambtenaar staat 
er niet alleen voor. In een Faire Gemeente werk je 
op korte keten, dus met lokale economie, met de 
jeugddienst, met het aankoopbeleid en nog veel 
andere diensten. Daar kan je nog veel meer op elkaar 
afstemmen. Zeker als je de Faire Gemeente in het 
ruimere verhaal van de SDG’s plaatst, dan moet 
iedereen op de kar springen.

We willen ook de verbinding tussen de Faire 
Gemeenten onderling vergroten. Elke Faire Gemeente 
heeft wel eens het gevoel er alleen voor te staan. 
We willen meer gebruik maken van dit ongelooflijk 
inspirerend netwerk van mensen en gemeenten die 
van elkaar kunnen leren.’ 

VAN FAIR TRADE  
NAAR FAIR
Je kent ze ondertussen uit het straatbeeld, de bordjes van gemeenten die werk maken van fair trade, 
mondiaal en lokaal. Sinds de lancering in 2014 zetten maar liefst 200 Vlaamse gemeenten en 3 provincies 
zich op de ‘fairtradekaart’. Een enorme verdienste, zeker ook van de vele vrijwilligers in de trekkersgroepen. 
Maar na al die jaren campagnevoering sloop er overal wat campagnemoeheid binnen. Tijd voor een goed 
doordachte vernieuwing, dus. Die komt er nu met Faire Gemeenten: gemeenten die Lokaal, Ecologisch 
en Fair denken én doen. Gemeenten met LEF dus. Bianca De Wolf, coördinator van de campagne 
FairTradeGemeente, loodst je gepassioneerd door de veranderingen aan de hand van de 4 V’s: verbinden, 
verruimen, verjongen en vernieuwen. Trouwens, je kan Bianca ook mooi omschrijven aan de hand van 
4 V’s: vlot, verbaal, volhardend en vinnig. 

© Karolina Maruszak

Bianca De Wolf, 
coördinator 
FairTradeGemeente
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Verruimen
‘Eerlijke handel blijft de basis van de campagne, 
maar we willen het nog meer inpassen in het verhaal 
van duurzaamheid en de SDG’s. Als je een Faire 
Gemeente bent, dan ben je al op 12 van de 17 SDG’s 
actief. 
We zetten volledig in op het LEF-principe. 
Daarbij combineren we lokale actie, ecologische 
duurzaamheid en fair trade. De aankoop van 
fairtradekoffie door het lokaal bestuur blijft 
bijvoorbeeld een belangrijk basisprincipe, maar met 
Faire Gemeente willen we verder gaan.

Daarom breiden we ook onze partnerschappen 
uit. Voedsel Anders geeft nu samen met Rikolto 
voeding aan het criterium 6 - lokale duurzame 
voedselstrategie. De Transformisten inspireren 
op het vlak van share, repair en de deeleconomie. 
En met de VVSG willen we de komende jaren de 
krachten bundelen.

FairTradeGemeente heeft altijd sterk ingezet op 
voeding, zowel uit het Zuiden, als uit de korte keten 
en de agro-ecologie. Praten we over eerlijke handel, 
dan willen we die handel ook eerlijk voor de lokale 
producenten.

Maar eerlijke handel kan ook op het vlak van ICT, 
werkkleding, natuursteen,… Het is een mooie 
uitdaging voor gemeentebesturen om ook hierop in 
te zetten.’ 

Verjongen
‘Recent onderzoek van Enabel toont aan dat het 
begrip “eerlijke handel” niet meer goed gekend 
is bij jongeren. Samenwerking met scholen en 
jeugdorganisaties blijft dus belangrijk. Dit betekent 
ook dat we met onze acties en communicatie meer 
moeten toewerken naar jongeren, en dit samen 
mét jongeren. Vorig jaar lanceerden we onze 
reportagereeks “Jongeren met LEF”. Die speelt daar 
prima op in. 

We zetten ook de samenwerking verder met 
organisaties die zich specifiek richten op die 
jongerendoelgroep, zoals Globelink. Zij werkten 
creatieve methodieken uit om samen met 
jongeren te werken aan thema’s als eerlijke handel, 
duurzaamheid en de SDG’s. Zoals Globaal Kabaal 
(niet te verwarren met de lezingenreeks van het 
documentatiecentrum, n.v.d.r.). Samen met jongeren 
- zowel georganiseerd als niet-georganiseerd 
- formuleren ze een aantal actiepunten in de 
gemeente en spreken daarrond het beleid aan. Wil je 
in je gemeente jongeren bereiken, betrek dan zeker 
ook de jeugdconsulent. En het is pas motiverend als 
het gemeentebestuur er ook mee aan de slag gaat.

Er zijn ook een aantal gemeenten die hun 
subsidiebeleid koppelen aan fairness: 
jeugdorganisaties krijgen een financiële stimulans 
als ze op hun evenement of kamp fairtrade- of korte 
ketenproducten gebruiken. Leg wel uit waarom het 
bestuur die dingen ondersteunt. 

Probeer jongeren te motiveren waar ze al actief zijn 
en leg zo mogelijk daar je incentives. De jongeren 
hoeven zeker niet elke maand mee te komen 
vergaderen. Dat gebeurt niet. Maar jongeren zijn 
zeker geëngageerd. De jeugdbewegingen hebben 
het nog nooit zo goed gedaan. Zoek dus creatieve 
manieren om jongeren mee te nemen in het LEF-
verhaal. Lukt dat, dan ben je meteen vertrokken 
voor een generatie ambassadeurs in de lokale 
jeugdverenigingen.’

Vernieuwen
‘We lanceren een aantal vernieuwende acties, 
waarin verbinden, verruimen en verjongen verweven 
zitten. Op de World Fair Trade Day op zaterdag 13 
mei hebben we de première van de Faire Ronde. Dan 
organiseren Faire Gemeenten met veel partners 
wandel- en fietstochten langs verschillende LEF-
locaties in de gemeente. En op 6 oktober zijn we 
te gast in het Provinciehuis Boeverbos voor de 
tweede editie van de Trefdag. Dan brengen we veel 
trekkersgroepen samen en inspireren we met verse 
ideeën, nieuwe inzichten en concrete voorbeelden.

Het is ook belangrijk dat nieuwe generaties en 
groepen mensen kennismaken met ecologische 
duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en fair 
trade. Durf als beleid en als Faire Gemeente je focus 
te vernieuwen. Waarom geen activiteit organiseren 
met het jeugdhuis, met de gezinsbond of met 
inwoners met een migratieachtergrond? Waarom 
samen met je burgers geen LEF-kookboek maken? 
Dan maak je de match tussen lokaal verantwoorde 
en fairtradeproducten lekker concreet.’

Stefan Lannoo

Op 8 oktober 2013 behaalde de Provincie West-
Vlaanderen de titel ‘FairTradeProvincie’. 
De Provincie besteedt hierbij veel aandacht aan 
het eigen aankoopbeleid en de ondersteuning van 
gemeenten en korte keteninitiatieven. 

‘Als bovenlokaal bestuur heeft de Provincie West-
Vlaanderen een belangrijke voorbeeldfunctie’, 
bevestigt Bianca. ‘Ik ben blij dat het 
provinciebestuur het engagement blijft opnemen 
en de West-Vlaamse besturen ondersteunt op het 
vlak van fairness en internationale solidariteit. 
Deze ondersteuning, of het nu inhoudelijk of 
financieel is, heeft zeker een grote meerwaarde.’
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DE WERELD  
IN BEELD
DE PRINSES KREEG  
HAAR EIGEN TROON

Maak kennis met de zesjarige Usha Saranya en haar 
grootmoeder. Usha Saranya leidt aan cerebrale 
parese, een houdings- en bewegingsstoornis 
veroorzaakt door beschadiging van de hersenen.   
Het leven van het meisje werd een stuk aangenamer 
dankzij haar eigen aangepaste stoel. De stoel is 
gemaakt via Appropriate Paper-based Technology 
(APT). Met restjes papier, lege blikken en ander 
kosteloos materiaal maakt APT het mogelijk 
kinderen met een fysieke of meervoudige beperking 
hulpmiddelen aan te bieden. Als de kinderen goed 
kunnen staan of zitten, zijn ze sociaal veel mobieler 
en krijgt hun ontwikkeling meer kansen.

De grootouders van Usha volgden een opleiding 
APT. Daarna hebben zij de stoel zelf in elkaar gezet. 
De prinses kreeg haar eigen troon en kan nu bij 
haar familieleden zitten, gesprekken volgen of haar 
speelgoed grijpen. Haar grootouders kunnen Usha 
met een gerust gemoed een ogenblik alleen laten. Zij 
is veilig.  

Dr. S. Cletus Babu, oprichter en directeur van SCAD Nirman in 

Tamilnadu, India
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Birgit Van Coillie

Sien Je verhaal Birgit Lennert Justine 

25 vind-ik-leuks
Armoede is geen deugd. 

Armoede is een onrecht, een misdaad.
Lennert Ramboer

Lennert Ramboer

Sien Je verhaal Birgit Lennert Justine 

25 vind-ik-leuks
Van zodra je wat anders bent of wil zijn, 

word je heel snel beoordeeld of raar bekeken.
Justine Dooms

Justine Dooms

Sien Je verhaal Birgit Lennert Justine 

25 vind-ik-leuks
Met enkel Internationale Vrouwendag zullen 

we er niet geraken. We hebben heel veel andere dagen nodig
om alle problemen visueel te maken.

Sien Strauven

 Sien Strauven

Sien Je verhaal Birgit Lennert Justine 

Mijn voornemen was om in 2022 
niet langer aan fast fashion te doen.

Birgit van Coillie
25 vind-ik-leuks

In 1998 werd het Wereldhuis - toen nog Provinciaal Educatief Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking 
- officieel in gebruik genomen. Om je een idee te geven: in dat jaar kweelden we ook met z’n allen luidkeels 
‘My Heart Will Go On’ van Celine Dion mee, maakte een blauw pilletje voor mannen z’n intro en lieten 
honderden mensen het leven tijdens de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. 
Maar 1998 was ook het jaar waarin Birgit, Justine, Lennert en Sien het levenslicht zagen.  

Wat is hun kijk op mondiale thema’s als klimaat en duurzaamheid, gendergelijkheid, diversiteit en 
(internationale) solidariteit?  

Caitlin Sabbe

THE DRIVE   
OF TWENTY-FIVE 

Lennert Ramboer: 
Armoede is geen deugd. Armoede is 
een onrecht, een misdaad.

Van zodra je wat anders bent of wil 
zijn, word je heel snel beoordeeld 
of raar bekeken.

Met enkel Internationale Vrouwendag 
zullen we er niet geraken. We hebben 
heel veel andere dagen nodig om alle 
problemen visueel te maken.

Justine Dooms Sien Strauven

Lennert Ramboer
Justine Dooms

@ Lennert Ramboer

GENDERGELIJKHEID KLIMAAT EN DUURZAAMHEID DIVERSITEIT EN (INTERNA-
TIONALE) SOLIDARITEIT’ GENDERGELIJKHEID

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID
DIVERSITEIT EN (INTERNA-TIONALE) SOLIDARITEIT’ 

GENDERGELIJKHEID

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

DIVERSITEIT EN (INTERNA-

TIONALE) SOLIDARITEIT’ 

Bekijk de interviews op ons YouTube-kanaal via de QR-codes.



38 39

Congo, ma patrie
Vertel eens, Dominique en Gerdi, wie zijn jullie? 
En wat is jullie band met de Democratische 
Republiek Congo?
Dominique: ‘Ik ben er geboren. Ik heb de revolutionaire 
nacht van 4 op 5 januari 1959 meegemaakt. Mijn 
vader werkte toen voor een Belgische bedrijf. Die nacht 
kwam hij thuis met een kostuum van zijn baas, een 
naaimachine, een typmachine, een Telefunken radio en 
een valies. De valies en het kostuum heb ik nog altijd. Ik 
gebruik ze in mijn workshops en spreekbeurten.’
Gerdi: ‘Ik had vier nonkel paters in Congo Central. Zeg 
maar dat ik internationale solidariteit - toen zei je nog 
“ontwikkelingshulp” - met de paplepel kreeg ingegoten. 
Al 50 jaar ben ik er actief mee bezig. Ik ben getrouwd 
met een Congolese, zij was en is lid van een groep 
Congolese mama’s. Ik ben nu ook lid van de groep; als 
witte man samen met een Congolese mama. Dat is een 
mooi voorbeeld van integratie.’ 

Jullie hebben beiden in Congo projecten 
opgezet. Wat houden die projecten precies in? 
Dominique: ‘Ik werk in Kinshasa. Via voetbal en 
landbouw probeer ik kansarme jongeren te integreren. 
We hebben nog geen professionele voetballers 

afgeleverd, maar voetbal geeft structuur en 
zelfrespect.’ 
Gerdi: ‘Ik werk mee aan twee opleidingscentra: één in 
Bandundu en één in Kimpese. Beide centra hebben 
productieateliers. Entrepreneurship, stimuleren van 
ondernemerszin, is zo belangrijk bij dynamische en 
gedreven Congolezen. Trias en VIVES zijn hier ook nauw 
bij betrokken.’ 

Diaspora, levende link tussen daar en hier 
Jullie werken beiden met en in de diaspora. 
Deze groep krijgt alsmaar meer aandacht. 
Terecht? Of bevestigt die aandacht de 
segregatie veeleer?
Gerdi: ‘De aandacht is zeker terecht. De diaspora wordt 
alsmaar groter. We zijn nog niet talrijk genoeg dat het 
een evidentie is dat men met ons rekening houdt. Wat 
gek is, want het gaat toch over een 20 % van de totale 
bevolking in onze centrumsteden.’
Dominique: ‘Natuurlijk moeten jullie naar ons luisteren. 
Wij zijn experts in ons eigen leven, in de gevolgen van 
kolonisatie, van structureel racisme. Waarom luisteren 
mensen dan niet naar ons? Wij spelen een dubbele rol. 
Hier kunnen we aan verbinding werken en een ander 
beeld van ons thuisland geven. In Congo help ik mijn 

familie en draag ik via het project mijn steentje bij aan 
de samenleving.’

Welk soort activiteiten organiseer je dan?
Dominique: ‘Ik organiseer kolonisatierondleidingen 
in Oostende. De stad kreeg zijn uitzicht door Leopold 
II en opbrengsten uit de kolonie. Elk jaar organiseer 
ik iets op de Onafhankelijkheidsdag van Congo, dit 
jaar een koloniale fietstocht met een feest bij de Drie 
Gapers, vlakbij het beeld van Leopold II. Ik organiseer 
ook veel workshops, vertrekkend vanuit voetbal. De 
taal van sport is universeel. Ik ben een filosoof door 
ervaring, een pourqouiïst, en een kunstenaar. Mijn 
artiestennaam is fait par lui-même. Mijn grootvader, 
Albert Lubaki, was ook een schilder. Een aantal van 
zijn werken bevindt zich in het Afrika-museum. Bambi 

Ceuppens kwam naar hier om meer info over hem 
te krijgen. Zij is antropologe en wetenschappelijk 
commissaris van het Koninklijk Museum van Midden-
Afrika in het Park van Tervuren.’ 

Dekolonisatie, een lang en traag proces
Diaspora en dekolonisatie worden dikwijls 
in één adem genoemd. Wat is voor jullie 
dekolonisatie? 
Dominique: ‘Het was generaal Janssens die kort na de 
onafhankelijkheid van Congo zei “Avant l’indépendance 
= après l’indépendance”. Hij had gelijk, in de geesten 
is er eigenlijk nog altijd niets veranderd. Men bleef 
ons lang zien als degenen die je niet au sérieux moet 
nemen. Dat verandert, maar heel traag. Te traag. Ik 

OP BEZOEK  
BIJ DOMINIQUE LUBAKI 
‘IK ZIE NOG ALTIJD TE WEINIG GEKLEURDE EXPERTEN VAN HET 
DAGELIJKS LEVEN’

Het is vrijdagmiddag en ik nodigde mezelf uit in de woonkamer van Dominique Lubaki. Een woonkamer 
waar ik al veel over hoorde: na Tervuren zou dit het grootste museum over Congo zijn. Maar dit museum is 
wél samengesteld door een Congolees. Wanneer ik mijn fiets sluit, staat Gerdi Ampe van Associatie België-
Congo (ABC) me al op te wachten. De deur staat open en bovenaan de trap verwelkomt ons de warme 
basstem van Maquise, een Malinese vriend van Dominique. Museum is een understatement voor deze 
schatkamer: posters over evolués, een colon met een afgekapte hand, ballen in alle kleuren van de Jupiler 
Pro League, een bibliotheek met unieke stukken over ons koloniaal verleden en de periode erna... Een 
volledig magazine zou niet dik genoeg zijn om te beschrijven wat hier allemaal staat. Dominique verzamelt 
geschiedenis, geeft er betekenis aan en leert ons anders kijken naar de wereld om ons heen. We waren met 
zijn vieren, twee witte mannen en twee Afrikanen. Gerdi, één van de witten, zei na veel geluisterd en weinig 
gepraat te hebben: ‘Te lang werd het gesprek over kolonisatie, dekolonisatie en participatie gevoerd, 
zonder degene te betrekken over wie het ging. Het is goed dat we vandaag met elkaar praten. Ik vind het 
evident dat zij het meest aan het woord zijn, het is hun realiteit.’
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heb zoveel informatie, hier staan boeken die ze zelfs in 
Tervuren niet hebben. Maar als het over dekolonisatie 
gaat, zie ik nog altijd te veel witte academische 
experten en te weinig gekleurde experten van het 
dagelijks leven.’ 
Gerdi: ‘Het is toch gek dat we hebben moeten wachten 
tot de dood van George Floyd voor we in het publieke 
debat over dekolonisatie zijn beginnen nadenken. Dat 
is nog maar een paar jaar. Mijn dochter, kind van een 
witte vader en een Afrikaanse moeder, is daar ook 
hard mee bezig. Maar zij noemt het Black Lives Matter. 
Allemaal variaties op hetzelfde thema. 
Maar vergis je niet, niet iedereen is daarmee bezig. 
Dekolonisatie, Black Lives Matter, dat is politiek. 
Hoeveel Belgen zouden er actief met politiek bezig zijn? 
20 à 30 %? Bij Afrikanen is dat niet anders. Het is niet 
omdat iemand een migratieachtergrond heeft, dat die 
ook uitgesproken politieke meningen heeft.’ 
Dominique: ‘Soms schenken kinderen van kolonialen 
me voorwerpen die hun ouders uit Congo hebben 
meegebracht. Kijk daar, een luipaardvel, een zebravacht 
en een opgezette krokodil.’ 

Wat is de rol van lokale besturen in het 
dekoloniseringsverhaal? Wat kunnen of moeten 
zij doen?
Dominique: ‘Ik kwam zelf op voor verkiezingen en ken 
veel politici. De burgemeester post een foto met mij op 
social media, maar een afspraak maken lukt niet.’
Gerdi: ‘We moeten veel meer samen onze stem laten 
horen. Als jij alleen naar de burgemeester gaat, zal 
dat niet zoveel indruk maken. Als er tien organisaties 
gaan, dan zal hij meer geneigd zijn om te luisteren. Ik 
was 44 jaar arbeider, mijn vakbond kon me verdedigen 
- en deed dat goed - omdat die in naam van meer 
dan 1 miljoen mensen sprak. Daar is een rol voor de 
koepelorganisaties. Die zouden meer kunnen optreden 
als belangenverdediger van hun lidorganisaties.’ 
Dominique: ‘Ik droom van een Patrice Lumumba-plein 
in Oostende. Het voorstel kwam al twee keer op de 
gemeenteraad, telkens als voorstel van de oppositie. 
Maar het voorstel werd elke keer door de meerderheid 
weggestemd. Zolang er geen officieel plein is, eindig 
ik elke dekolonisatiewandeling aan een fictief 
Lumumbaplein.’ 

Samen voor een betere wereld
Diaspora-organisaties dreigen soms uit de 
subsidieboot te vallen: reglementen zijn vaak 
niet op hun maat gemaakt. Wat is voor jullie de 
ideale ondersteuning? 
Dominique: ‘Een gebouw voor mijn collectie. Wat ik kan 
tonen, is maar een klein beetje van wat ik heb. Ik wil een 
mooie ruimte om alles tentoon te stellen en workshops 
te kunnen geven. Zo’n museum zou West-Vlaanderen 
een boost kunnen geven. 
Ook ondersteuning is nog altijd niet gedekoloniseerd: 
ze is op maat van mensen die het systeem kennen en 
die weten hoe ze dossiers moeten schrijven. Maar het 
is niet omdat ik geen goede dossiers schrijf, dat ik geen 
goede dingen doe.’ 
Gerdi: ‘Ook daar moeten we veel meer samenwerken. 
Je kan niet verwachten dat in elke organisatie iemand 
zit die goed dossiers schrijft, een goede boekhouder, 
iemand die workshops kan geven,… We moeten veel 
meer kennis en expertise delen met elkaar. Ik help 
jou met dossiers schrijven, als jij mij helpt met de 
boekhouding, zo’n dingen.’

Subsidies worden in vraag gesteld. Het zouden 
toch maar druppels op een hete plaat zijn. 
Gerdi: ‘Dat klinkt negatief. Ik zou onze projecten liever 
omschrijven als eilanden van productiviteit en welzijn. 
In het beste geval deinen die uit en hebben ze een effect 
op een hele regio.’ 
Dominique: ‘Steun is echt belangrijk voor ons. Ik schrijf 
niet graag en niet goed dossiers. Waarom komen 
jullie nooit kijken naar wat wij doen? Wij moeten naar 
mensen gaan die in een bureau werken, maar daarmee 
zie je de realiteit van een workshop niet. Ik kan het 
museum in mijn woonkamer niet uitleggen, dat moet 
je zien.’ 
Maquise valt in: ‘Familie is bij ons geen neutraal begrip. 
Als je familie hebt, dan zorg je ervoor. Wij zeggen: wie 
geen familie heeft, is arm. Dit betekent dat ze erop 
rekenen dat wij geld kunnen sturen naar onze families. 
Iemand van je familie is ziek, dan rekenen ze erop dat 
je de operatie en de pillen kan betalen. Of als iemand 
sterft, dan rekenen ze op jou voor de begrafenis. Dus je 
moet voor jezelf zorgen, voor de mensen thuis en dan 
nog eens voor een project waarmee je je gemeenschap 
wilt helpen. Dan is steun welgekomen.’ 
Gerdi: ‘De zogenaamde remittances. Klopt, dat is erg 
belangrijk. Maar we moeten er wel kritischer naar 
durven kijken. Heel veel van het teruggestuurde geld, 
gaat op aan consumptiegoederen. Maar misschien 
moeten we remittances beperken tot middelen die 
geïnvesteerd kunnen worden in iets wat geld blijft 
opbrengen.’

Jan Dessein

Diaspora
Diasporaverenigingen zijn verenigingen van 
mensen met een migratieachtergrond in ons 
land. Ze organiseren socio-culturele activiteiten 
en bieden ook steun in het land van herkomst. 
Ze zijn steeds nadrukkelijker aanwezig in het 
sociale weefsel van onze steden, gemeenten en 
provincies. Ook binnen internationale solidariteit 
worden ze een steeds belangrijkere speler. 

VIVES, in samenwerking met FMDO, deed een 
onderzoek naar die organisaties in West-
Vlaanderen. Check het rapport ‘Diaspora-
organisaties in West-Vlaanderen’ op www.west-
vlaanderen.be/wereldhuis. 

Remittances
Migranten sturen heel wat geld naar hun families. 
Die transfers vormen een belangrijk deel van de 
inkomsten van DAC-landen. Het totale bedrag van 
deze remittances is bijna vier keer zo hoog als 
de officiële ontwikkelingssamenwerking van alle 
landen samen. 

Meer info?
• Multi Mondo – Dominique Lubaki: multi.mondo@

hotmail.com
• Associatie België-Congo vzw – Gerdi Ampe: 

www.abcongo.be 
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DE WERELD  
IN BEELD
KORTE KETEN-AARDBEIEN IN 
HONDURAS  

In het Innovamos-project slaan bedrijven, 
boerenorganisaties, onderzoeks- en 
overheidsinstellingen  de handen in elkaar. Samen 
zoeken zij innovatieve oplossingen voor een 
duurzamere productie van groenten en fruit. Een 
van de uitdagingen is de kwaliteit verbeteren van de 
lokale productie van groenten en fruit in Centraal-
Amerika. Dit om minder afhankelijk te worden van 
import.   

De foto werd genomen op het Aardbeienforum 
2022 in Honduras. Je ziet vertegenwoordigers 
van boerenorganisaties en kennisinstellingen uit 
Nicaragua, Guatemala en Honduras. Ze deelden 
hun uitdagingen en kennis met elkaar en gingen 
op veldbezoek naar een door de overheid geleid 
proefstation. Nadien benoemden ze wat ze leerden 
en met welke goede praktijken ze thuis aan de slag 
wilden gaan.  

Guillermo Gutierrez, programmamedewerker Rikolto  

in Latijns-Amerika
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HET WERELDHUIS 
IN CIJFERS  

Zo jong is hij, Stefan Lannoo, de enige collega 
die alle 25 jaren van en in het Wereldhuis heeft 

meegemaakt. In beide betekenissen van
het woord. 

Het aantal leners dat regelmatig gebruik 
maakt van het documentatiecentrum voor 

Wereldburgerschap en NT2. Dat is 3.842 keer 
per jaar materialen innemen of uitlenen. 

Het aantal vijvertjes dat ooit voor het 
Wereldhuis - toen nog PEC - lag én ook het 

aantal mensen dat erin is gesukkeld. 

Meer dan vierhonderd studenten en docenten 
konden, sinds academiejaar 2015-2016 een 

deel van hun stage, lesopdracht of studie 
buiten de Europese Unie met een beurs van de  

Provincie bekostigen. 

Drie gedeputeerden passeerden in die
25 jaar; in order of appearance: 

gedeputeerde Vens, gedeputeerde De Fauw,
gedeputeerde de Bethune.

Zoveel materialen staan er in de catalogus 
van het documentatiecentrum voor 

Wereldburgerschap en NT2. 

We schreven al een hele voetbalploeg, 
inclusief reservebank, inspiratiegidsen bij 

elkaar. Ze zijn de manier bij uitstek om over 
het provinciaal beleid en onze realisaties

te communiceren.  
Dat is het aantal gebruikers van 

de vertaalapp FACT.

De MDG’s en de SDG’s; twee globale kaders 
van de VN waar we als lokaal bestuur ook 

mee aan de slag gingen. 
De 8 millenniumdoelstellingen focusten 
tussen 2000 en 2015 op armoede. Die 

exclusieve agenda werd in 2015 verruimd 
naar een globale duurzaamheidsagenda met 

17 SDG’s. 
Het aantal gemeentes in onze provincie dat 

de titel Fair Trade Gemeente mag dragen. 

Werken, vergaderen, netwerken, les volgen,… 
dat kost energie. Niets zo goed om een 
energiedipje weg te werken als een kop 

fairtradekoffie. In die 25 jaar verbruikten we 
1.875 kg koffie. 

Alle goede dingen bestaan uit drie. Er waren 
net zoveel coördinatoren als gedeputeerden: 
Bertil Eemans, Dirk De Temmerman en Jan 
Dessein. Shout-out naar Bertil Eemans, die 

de opstart van het PEC realiseerde, het begin 
van een lang en mooi verhaal.

Zoveel klassen bezochten een inleefatelier bij 
Studio Globo, dat zijn 60.283 leerlingen. 

10 organisaties die in de 25 jaar in het 
gebouw hun stekje vonden: 11.11.11, 

Artsen zonder Grenzen, Damiaanactie, 
Huis van het Nederlands, Kleur Bekennen, 
Schakelklas Roeselare WE DO, provinciale 

gebiedsgerichte werking, Studio Globo, 
Vlaamse Dienst voor de Verspreiding van 
Leermiddelen Internationale Opvoeding  

en Vlucht Vooruit.

Sinds september 2018 vindt de Schakelklas 
WEDO haar stekje in het Wereldklas. Eerst 

gebruikten ze één lokaal, nu zijn dat er al vier.  
Er passeerden in die paar jaar al 225 leerlingen. 

Er werden in die 25 jaar 2 bommen 
gevonden; in 2019 tijdens werken op de 

parking. We schonken ze aan DOVO. 

De keren dat we een West-Vlaamse organisatie 
ondersteunden om in de Provincie rond 

onze thema’s te sensibiliseren: festivals, 
toneelvoorstellingen met anderstaligen, 

educatieve pakketten, omgebouwde caravans, 
filmfestivals… Er passeerde veel creativiteit. 

Drie namen had het gebouw. Namen die 
illustreerden hoe we meegingen met globale 

tendensen: PEC – Provinciaal Educatief 
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking;  
PNZC – Provinciaal Noord-Zuid-centrum en 

Wereldhuis West-Vlaanderen. 

Het aantal landen waar de Provincie 
organisaties ondersteunde. Het ‘nieuwste’ land 

in de rij is Oekraïne. 

11.11.11 telde in de laatste 25 jaar 
81 actieve vrijwilligersgroepen 

in West-Vlaanderen.

57

1881

4003

6.82516 23.2788 WORDT 17 36

1.8753 2.62110

2252 3083

81 81

25 jaar Wereldhuis, 10 jaar FairTradeProvincie. Het zijn maar cijfers. Maar cijfers zeggen soms veel. 
We verzamelden een aantal bizarre, indrukwekkende en revelerende cijfers over ons verleden. 
Omdat meten weten is.  
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PROGRAMMA 
WERELDHUIS

VOORJAAR  
2023

IN DE KLAS 

Voor het eerst een anderstalige nieuwkomer in de klas  
of op school? (LO)
• 2/2, 16/2 – reeks 1 
• 4/5, 25/5 – reeks 2
1/3, 29/3 – Intervisie anderstalige nieuwkomers in de klas (LO) 
24/4 – Meertalige kleuters in mijn klas 
24/5 – NT2 materialendag KO  
7/6 – NT2 materialendag LO 

INDIENDATA PROJECTONDERSTEUNING  

28/2 – Projectoproep ‘Directe internationale uitwisseling/samenwerking door West-Vlaamse gemeenten’
15/3 – Reglement Initiatieven met het Zuiden     
31/3 – Reglement wereldburgerschap 

INITIATIEVEN MET HET ZUIDEN 
17/1 – TOEKAN: onze nieuwe online beheerstool
23/1 – 27/1 – Schrijfdag wordt schrijfweek: toets jullie initiatief met het Zuiden af 
21/3 – Samen ont-moeten tijdens de Cafés de 4 Seizoenen 
27/4 – Eerste hulp bij initiatieven met het Zuiden 
6/5, 13/5 – Lerend netwerk moestuinen  

NETWERKEVENTS 
27/1 – Nieuwjaarsreceptie Wereldhuis  FEESTJAAR 2023

7/3 – Internationale Vrouwendag 
9/5 – Feest 25 jaar Wereldhuis  FEESTJAAR 2023

20-27/11 – Wereldhuis, Klimaathuis  FEESTJAAR 2023

MIGRATIE  

21/1, 28/2, 15/3, 29/4, 23/5, 14/6 - Vrouwen van RSL  
24/3 – Dichterbij dan gedacht: vrouwelijke genitale verminking 
5/5 – Psychosociale begeleiding van vluchtelingen: een relationeel perspectief 
12/5 – Intervisie psychosociale begeleiding van vluchtelingen 

LOKAAL MONDIAAL

6/10 – Trefdag FairTradeGemeenten  FEESTJAAR 2023 

GLOBAAL KABAAL
30/3  - Diaspora aan het woord  FEESTJAAR 2023

26/9 – Help, ik ben een wereldburger  FEESTJAAR 2023

26 /10 – In gesprek met Olivia Rutazibwa  FEESTJAAR 2023

Op de sofa met Réginald Moreels  FEESTJAAR 2023

FEESTJAAR 2023
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PROGRAMMA 
VOORJAAR 2023 
& FEESTJAAR 2023
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: do. 2 en 16 februari, 17 - 19 u., online
• Reeks 2: do. 4 en 25 mei, 17 - 19 u., online 
• NT2 materialendag: wo. 7 juni, 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. 

INTERVISIE ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 
IN DE KLAS (LAGER ONDERWIJS)
Intervisie, uitwisseling 
Wo. 1 en 29 maart, 14 - 16u. 
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. 

MEERTALIGE KLEUTERS IN MIJN KLAS 
Vorming, materialendag
Ma. 24 april, 17 - 19 u., online 
NT2 materialendag: wo. 24 mei, 14 - 16 u., 
Wereldhuis in Roeselare 

Heel wat kleuterklassen verwelkomen alsmaar 
meer kindjes die thuis geen Nederlands spreken. 
De meeste kleuters zijn wel cracks 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. 

LOKAAL MONDIAAL 

TREFDAG FAIRTRADEGEMEENTEN  
Lezingen, workshops en uitwisseling
Vr. 6 oktober
Provinciehuis Boeverbos in Brugge

De Trefdag brengt alle betrokkenen bij de lokale 
campagnes van FairTradeGemeente samen. Je 
krijgt verrassende ideeën en concrete voorbeelden 
aangereikt om je campagne te vernieuwen en te 
verbinden met andere duurzaamheidsthema’s.
De Trefdag kadert ook binnen ’10 jaar 
FairTradeProvincie’.

Een organisatie van FairTradeGemeente in samenwerking 

met de Provincie West-Vlaanderen.
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NETWERKEVENTS 

NIEUWJAARSRECEPTIE   
WERELDHUIS 
Workshops en receptie
Vr. 27 januari, 18 - 23 u.
Wereldhuis in Roeselare 

Met een kleine duik in het verleden en een paar 
ongedwongen workshops trap je ons feestjaar 
mee op gang. Een hapje, een drankje en hartelijke 
ontmoetingen maken de gezellige sfeer compleet.

INTERNATIONALE VROUWENDAG 
Gesprekken
Di. 7 maart, 19.30 - 21.30 u. 
Koers - Museum van de Wielersport in Roeselare 

Sport speelt wereldwijd een belangrijke rol, ook als 
universele, verbindende taal. Voor Internationale 
Vrouwendag krijg je verhalen over sport als kracht 
tot verandering. Onder meer de man-vrouw (on)
gelijkheid in de sport komt aan bod. Een ploeg 
bevlogen sprekers rijdt op deze gespreksavond een 
koers die aan je vel blijft plakken. Ann Wauters, 
voormalig boegbeeld van de Belgian Cats, trekt de 
kop. Zij praat de avond aan elkaar en inspireert met 
haar eigen verhaal.

FEEST 25 JAAR WERELDHUIS  
Feest
Di. 9 mei, 18 u. 
Wereldhuis in Roeselare 

Dag op dag 25 jaar geleden vond op 9 mei de 
officiële opening plaats van het Wereldhuis - 
toen nog Provinciaal Educatief Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking. Een goede reden om 
dit samen met onze talrijke partners te vieren! Het 
programma blijft nog een verrassing.

WERELDHUIS, KLIMAATHUIS  
Ma. 20 - ma. 27 november

Klimaat is bij uitstek een globaal thema. Het 
treft ook onze partners rechtstreeks: nieuwe 
samenwerkingsverbanden en actievormen ontstaan, 
ons gebouw wordt steeds meer klimaatproof 
gemaakt,… 
We stellen het Wereldhuis een week lang open en 
geven een forum aan organisaties en personen die 
zich inzetten voor het klimaat. 

GLOBAAL KABAAL 

DIASPORA AAN HET WOORD  
Gesprekken
Do. 30 maart, 19.30 - 21.30 u.
Wereldhuis in Roeselare

West-Vlaanderen telt een behoorlijk aantal 4de 
Pijlerorganisaties, waaronder ook groepen uit 
de diaspora. Vaak hebben die een klassieke 4de 
Pijlerwerking, maar verschilt hun aanpak toch van 
andere initiatieven. Wat is hun kijk op internationale 
solidariteit, hoe pakken zij het aan en zijn er 
samenwerkingsmogelijkheden? Aan de hand van 
enkele voorbeelden en ervaringen gaan we hier 
samen dieper op in.

HELP, IK BEN EEN WERELDBURGER  
Gesprekken, uitwisseling
Di. 26 september
Wereldhuis in Roeselare 

‘Word Wereldburger’: je kent de catchy baseline van 
het Wereldhuis wel. Maar welke lading zit er precies 
onder die vlag? Hoe kunnen we wereldburgerschap 
concreet maken? Laat je onder meer inspireren 
door creatieve projecten voor meer verantwoord 
wereldburgerschap. 

IN GESPREK MET OLIVIA RUTAZIBWA  
Inleiding, gesprek
Do. 26 oktober 
Kortrijk

Ga mee in gesprek met Olivia Rutazibwa, docente 
Internationale Ontwikkelingssamenwerking aan 
de University of Portsmouth. Ze verbindt in haar 
verhaal moeiteloos diverse thema’s: dekolonisering, 
diversiteit, ongelijkheid, democratie en 
geschiedenis,… Olivia reflecteert op een kritische en 
bevlogen manier over ontwikkelingssamenwerking 
en zoekt samen met de deelnemers naar manieren 
om gelijkwaardige, mondiale solidariteit gestalte te 
geven. 

In samenwerking met Postgraduaat Duurzame 

Ontwikkeling, Avansa Mid- en Zuid-West-Vlaanderen en 

Provinciaal Mondiaal Netwerk.

OP DE SOFA MET REGINALD MOREELS  
Gesprek
December
Oostende

We maken de cirkel van ons feestjaar rond met 
Réginald Moreels. Hij opende immers als toenmalig 
staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking 
het Wereldhuis. Hij was gangmaker voor 
verschillende grote initiatieven, zoals Kleur 
Bekennen, heeft een niet-aflatende inzet voor Oost-
Congo, opent er in 2023 UNICHIR (Unité Chirurgicale 
in Congo) en heeft een grote terreinkennis. Hij zag 
de wereld evolueren en blikt hierop terug. Maar niet 
zonder zijn kijk op de toekomst mee te geven.

In samenwerking met Stad Oostende.

Réginald Moreels op de officiële opening in 1998.
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MIGRATIE
VROUWEN VAN RSL 
Ontmoeting 
Za. 21 januari en 29 april, 10 - 12 u. 
Di. 28 februari en 23 mei, 19.30 - 21 u.
Wo. 15 maart en 14 juni, 14 - 16 u.
RSL Op Post in Roeselare

Vrouwen van RSL zorgt elke maand voor 
ontspannende en verbindende activiteiten voor 
vrouwen in Roeselare en omstreken. Van een picknick 
tot een dansavond, samen koken of een leuke 
crea-activiteit, de nadruk ligt altijd op ontmoeting. 
Kinderen zijn steevast welkom! 

In samenwerking met ARhus, Avansa Mid- en Zuidwest, 

Femma Wereldvrouwen, Ferm, FMDO vzw, Rebelle vzw en 

Stad Roeselare. 

DICHTERBIJ DAN GEDACHT: VROUWELIJKE 
GENITALE VERMINKING
Vorming
Vr. 24 maart, 9.30 - 12 u. 
Online 

Volgens onderzoek zouden wereldwijd al 200 
miljoen meisjes en vrouwen een vorm van genitale 
verminking hebben ondergaan. Grote kans dat 
jij als hulpverlener/welzijnswerker (die werkt met 
mensen met een migratieachtergrond) ook al 
vrouwen ontmoet hebt die dit hebben moeten 
ondergaan, mogelijk met zware lichamelijke en/of 
psychologische gevolgen. In deze online vorming 

sta je onder meer stil bij de sociale en culturele 
aspecten van vrouwelijke genitale verminking (VGV), 
de verschillende soorten, de prevalentie in België en 
de wereld, en de juridische aspecten. Ook je mogelijke 
rol in preventie, begeleiding of doorverwijzing 
komt aan bod. Deze vorming onder begeleiding van 
experten van GAMS België (groep voor de afschaffing 
van vrouwelijke genitale verminking) is vaak een 
ware eyeopener voor hulpverleners.

Vorming voor welzijnswerkers, gezondheidswerkers en studenten. 

PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING VAN 
VLUCHTELINGEN: EEN RELATIONEEL 
PERSPECTIEF 
Lezing
Vr. 5 mei, 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. 

INTERVISIE PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING 
VAN VLUCHTELINGEN 
Intervisie, uitwisseling
Vr. 12 mei, 9.30 - 12 u. 
Wereldhuis in Roeselare

In deze intervisie bouwen we verder op de inzichten 
uit de lezing van Ilse Derluyn over de psychosociale 
begeleiding van vluchtelingen. De vragen en cases 
van de deelnemers staan centraal. We gaan dieper 
in op specifieke cases van de vluchtelingen die 
jij en anderen begeleiden en zoeken samen naar 
oplossingen en inzichten. Maar we staan ook stil bij 
jou als hulpverlener. Hoe ga je om met de verhalen 
die je te horen krijgt? Hoe ver reikt je rol? Hoe geef je 
deze verhalen voor jezelf een plaats?

Intervisie voor welzijnswerkers voor max. 10 personen.

INITIATIEVEN  
MET HET ZUIDEN 
TOEKAN: ONZE NIEUWE ONLINE 
BEHEERSTOOL
Vorming, infosessie 
Di. 17 januari, 14 - 16 u. of 19.30 - 21.30 u. 
Wereldhuis in Roeselare

Het is zover: na meer dan een jaar in kaart brengen 
bestuderen en eindeloos testen, is onze online 
beheerstool er eindelijk. Voortaan dien je jouw 
aanvraag voor een initiatief met het Zuiden en voor 
Wereldburgerschap in via Toekan - want zo heet 
die nieuwste telg. Dit zal het proces makkelijker en 
sneller maken, voor jou en andere aanvragers én 
voor ons. Koudwatervrees is normaal, maar is hier 
helemaal niet nodig. We leggen je alles stap voor 
stap uit, zodat je aanvraag vlot verloopt.

SCHRIJFDAG WORDT SCHRIJFWEEK: TOETS 
JE INITIATIEF MET HET ZUIDEN AF 
Feedback en coaching 
Ma. 23 - vr. 27 januari, op afspraak 
Wereldhuis in Roeselare 

Graag maken we opnieuw tijd vrij voor feedback. 
Heeft je organisatie een voorstel of vraag van je 
Zuidpartner ontvangen? En wil je die in een aanvraag 
voor een initiatief met het Zuiden gieten? Dan ben 
je welkom om een afspraak te maken met Veerle en 
Pieter tijdens deze schrijfweek. Toon wat er al is, 
leg al je vragen voor en wij proberen in feedback te 
voorzien, zodat je verder kan. 

We plannen dit bewust in januari, zodat er jou daarna nog 

voldoende tijd rest om een goede en volledige aanvraag in 

te dienen voor 15 maart! 

Vrouwen van RSL
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SAMEN ONT-MOETEN TIJDENS DE CAFÉS DE 
4 SEIZOENEN
Uitwisseling 
Di. 21 maart, 19 - 22u 
Carrefour Ardooisesteenweg in Roeselare 
Wo. 21 juni, 19 - 22u 
Café De Vriendschap in Oostkamp

Het hoeft niet altijd serieus en georkestreerd te 
zijn om goed te zijn, nietwaar? Dat is de gedachte 
achter de Cafés de 4 Seizoenen. We brengen mensen 
samen op een fijne of unieke locatie en trakteren 
met een lekker drankje. Stel je vragen aan de andere 
aanwezige 4de Pijlers collega-ervaringsdeskundigen. 
Zelf trek je ongetwijfeld huiswaarts met nieuwe 
contacten en ideeën. En wij leren je Zuidpartners 
en de projecten beter kennen. Een win-win voor 
iedereen. Santé! 

EERSTE HULP BIJ INITIATIEVEN  
MET HET ZUIDEN 
Beurs met ondersteuners
Do. 27 april, 19.30 - 21.30u 
Wereldhuis in Roeselare

Je wil als 4de Pijler je Zuidpartner aan duurzame 
energie of drinkbaar water helpen, maar hebt 
hier geen kaas van gegeten? Of je Zuidpartner 
zoekt ondersteuning in zijn weg naar sociaal 
ondernemerschap en je hoort het in Keulen 
donderen? En in beide gevallen kriebelt het toch om 
deze uitdagingen samen aan te pakken? Kom dan 
naar onze minibeurs. Je treft er alvast Ingenieurs 
zonder Grenzen, Academics for Development en 
Humasol vzw.

LEREND NETWERK MOESTUINEN
Kennis- en ervaringsuitwisseling
Za. 6 mei, 10 - 13 u.
Za. 13 mei, 10 - 13 u.

Ze komen er overal, in alle vormen en voor 
verschillende redenen: moestuinen, deeltuinen, 
samentuinen… De interesse en het enthousiasme 
voor het eerste lerend netwerk waren groot. Op 
algemene vraag plannen we twee vervolgedities. 
Na het voorgaande integrale plaatje zoomen we nu 
tijdens 2 opeenvolgende zaterdagvoormiddagen in 
op de thema’s ‘water’ en ‘composteren/bemesten’. 
Het worden heel praktische voormiddagen. 

In samenwerking met de Provincies Antwerpen, Oost-

Vlaanderen, Vlaams-Brabant en het 4de Pijlersteunpunt.

HEB JE VRAGEN OVER EEN VAN 
BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN?
Check de details op
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis of stuur een 
mailtje naar wereldhuis@west-vlaanderen.be.

Veel van de zorgen die ons wakker houden, leven ook 
in de rest van de wereld. De uitdagingen waar we 
samen voor staan, zijn niet min. Willen we ons staande 
houden in de chaotische wereld van vandaag en 
morgen, onze eigen doelen bereiken en eigen belangen 
verdedigen, dan zal dat in samenwerking met anderen 
moeten. Of beter nog: het zal allemaal samen moeten, 
met iedereen op deze wereldbol. Globale uitdagingen 
vragen een globaal antwoord. Gelukkig was wereldwijd 
samenwerken - door de vele communicatiemiddelen - 
ook nog nooit zo makkelijk als vandaag. 

Leave no one behind is een fundamentele belofte 
van Agenda 2030, de globale agenda voor duurzame 
ontwikkeling. Dit betekent niet alleen de meest 
kwetsbaren bereiken, maar ook discriminatie en 
toenemende ongelijkheid binnen en tussen landen 
bestrijden. 

Wereldburgerschap vraagt niet alleen om kennis, maar 
vooral om mondiale competenties. Er zijn verschillende 
handvaten om onze eigen horizon te verbreden: 
• nóg meer kennis en begrip over mondiale en 

interculturele kwesties;
• leren van en met mensen met verschillende 

achtergronden;
• respect voor diversiteit in al haar facetten. 

In het Engels klinken dingen soms mooier. In deze 
internationale context mag dat ook wel eens. Wie klaar 
wil zijn voor de toekomst, moet werken aan zes C’s: 
Character, Citizenship, Collaboration, Communication, 
Creativity, and Critical Thinking. 

Voor een lokaal bestuur betekent dit de ontwikkeling 
van een samenleving - in Noord én Zuid - waarin 
elke persoon en gemeenschap kan werken aan 
individueel en collectief welzijn. Dat doen we door 
partnerschappen te versterken, te empoweren wie in de 

marge is gedwongen, te vertellen over wat we doen én 
diversiteit te omarmen. 

Het provinciaal mondiaal beleid steunt mensen. 
Alleen door de krachten te bundelen, kunnen we de 
gedeelde uitdagingen het hoofd bieden. Internationale 
solidariteit is geen kwestie van liefdadigheid, maar 
wel een verhaal van empowerment. Het is ook geen 
of-ofverhaal, wel een en-enverhaal: het gaat niet over 
mensen hier of daar, maar over elk van ons, hier én 
daar. Investeren in mondiale ontwikkeling is investeren 
in ónze toekomst. Het Wereldhuis van de toekomst is 
een zaak van elk van ons!’ 

HET WERELDHUIS VAN  
DE TOEKOMST IS EEN ZAAK 
VAN ELK VAN ONS
Ann Tavernier is bij het provinciebestuur directeur van de dienst Economie, Europese programma’s en 
Internationale Samenwerking. In 2017 werd ook het Wereldhuis bij deze dienst ingedeeld, onder de vleugels 
van Ann. Als afsluiter van dit wat feestelijker nummer, blikt zij vooruit naar de komende kwarteeuw.  




