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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
Het thema vluchten en vluchtelingen is razend actueel. Het thema roept veel vragen op en is voer
voor debat. Maar hoe ga je ermee aan de slag?
Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet in op de sensibilisering van het ruime publiek. Zij kan dit echter
niet alleen. Ook als leerkracht of school kan je op verschillende manieren rond het thema werken of
zelf de handen uit de mouwen steken. Vluchtelingenwerk helpt je met deze bundel op weg. In het
eerste deel van deze gids vind je een overzicht van hoe je aan de slag kan met het thema vluchten en
vluchtelingen in je klas of school. In het tweede deel kan je ideeën opdoen om actie te ondernemen
en gastvrije initiatieven voor asielzoekers en vluchtelingen op te zetten.
Dit aanbod reikt een zo breed mogelijke verzameling van materialen en ideeën aan. Van boeken,
films, strips, de Gastvrije Gemeente-campagne, tentoonstellingen, muzikale workshops, auteurslezingen en theater tot uitgewerkte lespakketten en educatieve spelen. Deze gids is geen volledig overzicht
van het aanwezige aanbod, maar biedt wel inspiratie om op maat van je klas en school iets te doen
rond het thema. Naast ideeën om zelf aan de slag te gaan, vind je in deze gids ook een overzicht van
vormingen en activiteiten die Vluchtelingenwerk en andere organisaties aanbieden.

OVER VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
Vluchtelingenwerk zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen
dit niet alleen, maar met onze dertig lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen
verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook
een eigen asielopvang en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en
vluchtelingen bijstaat.
Wil je meer weten over Vluchtelingenwerk, bekijk dan onze website of voorstellingsfolder.
www.vluchtelingenwerk.be
Voorstellingsfolder Vluchtelingenwerk
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DEEL 1: AANBOD EDUCATIEF MATERIAAL
1. LAGER ONDERWIJS
1.1. BROCHURES EN INFOFICHES THEMA VLUCHTELINGEN
Correcte informatie over het thema vluchtelingen is de basis waarop je begint te werken. Wat is
een vluchteling? Hoe zit dat nu met de Europese en Belgische regelgeving? Hoe ziet de opvang van
vluchtelingen in België eruit? Deze en andere thema’s krijgen hierin een plaats. Wanneer je als leerkracht of begeleider zelf aan de slag wilt met het thema vluchtelingen, is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn.
Vluchtelingenwerk heeft een aantal brochures ontwikkeld die informatie verschaffen over verschillende aspecten van het thema. Je kan elk van deze brochures online raadplegen, maar je kan bij Vluchtelingenwerk ook een infopakket bestellen met volgende uitgaven:
—— Brochure Wat is een vluchteling
—— Brochure Wat is Dublin
—— Brochure Wat is Resettlement
—— Brochure Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Naast deze informatiebrochures kunnen ook andere rapporten van Vluchtelingenwerk of haar partners relevant zijn voor het bespreken van specifieke onderwerpen binnen het actuele debat rond asiel
en migratie. Deze brochures en rapporten zijn te bestellen en/of downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties.

1.2. LESPAKKETTEN EN EDUCATIEF MATERIAAL
THEMA ‘VLUCHTELINGEN’ OP KLASCEMENT
KlasCement is het gratis platform waar leerkrachten elkaar inspireren door materiaal te delen, voor
leerlingen van alle leeftijden. Onder het thema vluchtelingen kan je heel wat bruikbaar lesmateriaal
terugvinden. Leerkrachten moeten zich wel (gratis) registreren om het materiaal te raadplegen. www.
klascement.net/map/vluchtelingen
STUDIO GLOBO OP PINTEREST
Studio Globo creëerde een Pinterestbord rond het thema vluchtelingen. Het bord verzamelt verschillende boeken, strips, tijdschriften en artikels waarmee je aan de slag kunt in de klas of op school.
www.pinterest.com/studioglobo/thema-vluchtelingen/
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KLEUR BEKENNEN
Kleur Bekennen biedt een infofiche rond het thema, een lijst met workshops en een materiaallijst met
verschillende educatieve tools die je in de klas kan gebruiken. www.kleurbekennen.be/artikel/themain-de-kijker-vluchtelingen
ONDERWIJSTOOLS VOOR LEERKRACHTEN
Deze blog biedt vertaalapps aan die kunnen helpen om gevluchte kinderen te begeleiden in je klas.
onderwijs.tools/?p=449
VLUCHTELINGENWERK OP PINTEREST
Op het Pinterestbord van Vluchtelingenwerk is een heleboel educatief materiaal te vinden. Laat je
inspireren door de verzameling van inspirerende quotes, films, boeken en handige infographics en
blijf op de hoogte van onze campagnes en acties. www.pinterest.com/vluchtwerkvl
BROCHURE ‘ZO WOONT MO’ - FEDASIL
Deze brochure van Fedasil (Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers) legt op een toegankelijke manier uit waarom mensen op de vlucht slaan en hoe asielzoekers opgevangen worden in
België. Voor kinderen vanaf 8 jaar. fedasil.be/sites/5042.fedimbo.belgium.be/files/zowoontmo_nl_
DEFINITIEF_aanpassing_11122012.pdf
LESPAKKET VLUCHTELINGEN – JEUGD RODE KRUIS VLAANDEREN
Jeugd Rode Kruis Vlaanderen heeft een lespakket ontwikkeld over vluchtelingen. Het pakket is er
voor leerlingen van 10 tot 12 jaar en biedt kant-en-klare werkbladen voor de leerlingen en een handleiding voor de leerkracht aan.
www.jeugdrodekruis.be/JRK/index/JRK_Aanbod/Lespakket-vluchtelingen.html
EDUCATIEVE FICHE: DE VLUCHTELINGENCRISIS IN JE KLAS BESPREKEN? – VREDESCENTRUM
De educatieve fiche van het Vredescentrum geeft een handig overzicht van het bestaande aanbod van
workshops en leermateriaal om aan de slag te gaan met het thema vluchtelingen in het lager onderwijs.
www.vredescentrum.be/sites/default/files/educatieve%20fiche%20lager%20onderwijs.pdf
LESMATERIAAL: ONRUST IN HET MIDDEN-OOSTEN – DJAPO
Interactieve les rond het leven in conflictsituaties en de impact daarvan op het leven van kinderen.
Extra aandacht gaat uit naar onderwijs voor kinderen die zich in conflictzones of op de vlucht bevinden en de moeilijkheden die hiermee gepaard gaan. De les kan gebruikt worden voor leerlingen van
het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
djapo.be/lesmateriaal-onrust-midden-oosten-2

1.3. VORMINGEN
Naast lessenpakketten en educatief materiaal, zijn er ook heel wat interessante vormingen. Vluchtelingenwerk heeft zelf geen aanbod op maat van het lager onderwijs, maar verwijst je graag door naar
organisaties die hiervoor de juiste expertise en aanpak hebben.
WORKSHOP MUZIEK: LEVEN IN AFRIKA/BURUNDI TUSSEN OORLOG EN PLEZIER – YÉLÉ
Jérémie Hakeshimana laat in 2007 zijn vrouw en kinderen achter voor wat een onschuldige promotour lijkt. Omdat hij in Burundi als gerespecteerd muzikant bekend staat, vraagt een Spaans productiebedrijf hem de muziek te schrijven voor een documentaire over de strijd tussen de Hutu’s en
Tutsi’s. Jérémie wijst de Spaanse producenten er herhaaldelijk op dat ze de beelden zo moeten bewer-
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ken dat de rebellen niet herkend kunnen worden. Groot is zijn verbazing als blijkt dat het productiebedrijf geen oor heeft naar zijn vraag en de film onbewerkt uitgeeft. Ook in Burundi. Hierdoor komt
zijn leven in gevaar: Jérémie kan niet meer terug naar zijn land, dus ook niet naar zijn gezin.
Jérémie blijft echter niet bij de pakken zitten en doet er alles aan om zijn gezin naar ons land te krijgen. Na acht maanden is het dan eindelijk zo ver: hij kan zijn vrouw en kinderen weer in zijn armen
sluiten. Nu, zeven jaar later, werken Jérémie en zijn gezin volop aan hun leven in België. De kinderen
gaan naar school en hebben er veel vriendjes. Jérémie werkt volop aan zijn muziekcarrière, waar hij
ook zijn gezin bij betrekt. Heel het gezin deelt namelijk zijn passie voor muziek. Dagelijks wordt er
gezongen, gespeeld en gelachen.
In de workshop gaat Jérémie samen met je klas zingen en dansen. Hij leert de kinderen Burundese
liedjes en begeleidt hen. Hij vertelt hen over het dagdagelijkse leven in Afrika en Burundi. Over de
oorlog en waarom hij zelf moest vluchten. Kinderen kunnen vragen stellen.
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Kostprijs en voorwaarden: 250 euro voor of na de voorstelling, inclusief transport en materiaal.
Drankjes voorzien door de organisator voor de kinderen en begeleider.
Contact: jerrykman@yahoo.fr
Duur: 1 uur
INLEEFMOMENT: ‘DE WEG VAN HET VLUCHTEN’ – ZIT DAT ZO
Elke dag hoor je het wel op televisie of lees je het in de krant. Maar wie is dé vluchteling? Wie is de
mens achter het woord vluchteling? Ervaar samen met je leerlingen de weg die een vluchteling aflegt
en welke ervaringen ze doorstaan.
Leeftijd: vanaf 11 jaar
Contact: www.zitdazo.be/allemaal-kinderen-initiatieven

1.4. LITERATUUR – LOESJES, BOEKEN, STRIPS EN AUTEURSLEZINGEN
LOESJES
Loesjes zijn posters met quotes over verschillende maatschappelijke thema’s die de lezers inspireren,
doen nadenken en kunnen aanzetten tot debat. Ook over de thema’s vluchtelingen en migratie zijn er
verschillende Loesjes beschikbaar. Je kan ze in je klas hangen om leerlingen uit te dagen of ze gebruiken als opstart van een klasgesprek of themales. Via de zoekfunctie kan je met de trefwoorden ‘asiel’,
‘asielzoekers’, ‘vluchteling’ en ‘vlucht’ tal van bruikbare posters terugvinden.
www.loesje.nl
BOEKEN
Boeken kunnen een goede insteek zijn voor het thema vluchtelingen. Daarnaast zijn boeken ook een
dankbaar medium voor jonge doelgroepen, aangezien ze het thema aansnijden op een laagdrempelige
manier. Voor oudere doelgroepen biedt een boek de mogelijkheid om individueel rond het thema te
werken. Bovendien maakt het persoonlijke reflecties mogelijk die nadien goed bruikbaar kunnen zijn
in klasgesprekken.

Faiza is mijn held!, Netty Van Kaathoven, Clavis, 2011 (8+)
Faiza is goed in reddend zwemmen, maar een hond bevrijden uit een kluwen vissersdraad is een lastige klus. Faiza komt in het nieuws als een held. Zelf blijft ze er nuchter onder. De vluchtelingenstatus
van haar familie, dát is iets waar ze zich écht zorgen over maakt.
© Canuckistan
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Jacht op de tekenaar, Hans Kuyper, Leopold, 2010 (8+)
Merel en Melle zijn twee ondernemende kinderen die bij een klasbezoek aan een werf ontdekken dat
er iemand verscholen zit in de kelder van een leeg huis. Als ze later op onderzoek gaan, vinden ze
enkel tekeningen op de muur. “Help me!” staat erbij. De bewoners zijn verdwenen. Al snel komen
de kinderen te weten dat de mensen opgepakt werden door de politie. Ze vermoeden echter dat de
tekenaar, een kind, is achtergebleven. Met de hulp van de vriendelijke Turkse kruidenier komen ze
de jongen, Musha, op het spoor. Vervolgens proberen Merel en Melle Musha te verbergen, maar de
politie is hen al snel op het spoor.

Kofi moet weg, Kolet Janssen, Clavis, 2014 (8+)
Thijs en Kofi zijn beste vrienden. Ze zitten samen op voetbal. Kofi woont al vier jaar in België, maar
op een dag krijgt zijn familie te horen dat ze terug moeten naar Ghana.

Een helse tocht, Peter Vervloed, Delubas, 2015 (9+)
Rashid en zijn familie vluchten met behulp van mensensmokkelaars uit Iran. Vader is journalist en
belandde in de gevangenis omdat hij een kritisch artikel in de krant had geplaatst. Hij kwam vrij na
het betalen van losgeld. Ze reizen naar Indonesië, vanwaar ze in een gammele vissersboot naar Australië willen varen. Moeder is hoogzwanger. De gevaarlijke reis loopt niet goed af, maar wie is toch die
fotograaf in de boot en wat wil hij met die foto›s gaan doen?

Mag ik overvaren?, Sine Van Mol, De Eenhoorn, 2002 (9+)
In augustus 1999 werden op de luchthaven van Zaventem twee Guinese tieners dood aangetroffen in
het landingsgestel van een Sabenavliegtuig. Naar aanleiding van dit drama schreef Sine van Mol een
theaterstuk en verhaal over jonge Afrikaanse vluchtelingen. De auteur baseerde zich op de levensgeschiedenis van Nabiue, een jonge vluchteling uit Sierra Leone die in ons land woont.

Bezoek van Mister P., Veronica Hazelhoff, Querido, 2006 (9+)
Jo-Jo heeft last van reuma en krijgt op de meest onverwachte momenten bezoek van Mister P (Mister
Pijn). Zijn voetbalvriend Simon steunt hem maar kan Jo-Jo’s pijn niet letterlijk verzachten. Tijdens
een vakantie aan zee leert Jo-Jo Lena kennen, een leuke vriendin die als asielzoekster ook haar eigen
zorgen heeft. Ze moet misschien weg uit Nederland. Op die manier hebben Jo-Jo en Lena elk hun
eigen strijd …

Recht op geluk: een jongen steekt de grens over, Leo Bormans, Lannoo, 2016 (10+)
De jonge Amir rijdt voor het circus van zijn vader uit. Hij vertelt verhalen en hangt affiches op.
Plots steekt hij de grens over. Zo belandt hij in het Witte Land, waar alles anders is. Amir stoot op
kinderen en volwassenen zonder rechten. Voor een circus is er geen plaats. Maar heeft niet iedereen
recht op een beetje geluk? Amir gaat de strijd aan. Maar daar kunnen de Bazooka›s niet mee lachen.
Dit boek verkent stap voor stap de rechten van het kind en de mens. Het is actueler dan ooit: het
gaat over de vluchteling in ieder van ons en over respect voor de samenleving die we samen hebben
opgebouwd. Want niets is vanzelfsprekend.

De koningin zonder land, Paul Verrept met tekeningen van Berlinde De Bruyckere, De Eenhoorn, 2013
(10+)
Dit sprookje vertelt over een prinses die geboren wordt op de dag dat het koninkrijk van haar ouders
ten onder gaat. De zee verwoest het hele koninkrijk, haar ouders kunnen slechts op het nippertje
ontsnappen. De prinses kan door muren heen kijken en in de toekomst zien.
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Weg, Bettie Elias, Clavis, 2005 (10+)
In de reeks ‹Levensecht› schreef Bettie Elias een boek over hoe het voelt om je land te moeten
ontvluchten en in een totaal vreemd land een nieuw leven te beginnen. De hoofdrol in het boek
wordt vertolkt door Dinar, een Albanese jongen van 11. Nadat de vader van Dinar – die hij het hele
boek door blijft zoeken – wordt opgepakt door Servische soldaten en de rest van het gezin uit hun
huis verdreven wordt, vertrekken Dinar en zijn familie naar Albanië. De moeder van Dinar wordt
depressief en trekt zich steeds meer in zichzelf terug. Alle verantwoordelijkheid komt op de schouders
van Dinar te liggen. Uiteindelijk belanden ze na de omzwerving via een tentenkamp in een Vlaams
asielcentrum …

Tijger en vis, Laura Matthews, Pimento, 2005 (10+)
De ouders van Tijger werken als ontwikkelingshelpers. Als er oorlog dreigt, vertrekken de mensen.
Ook Tijger en zijn ouders moeten vluchten. Maar Tijger heeft Vis ontdekt in een uitdrogende plas en
wil die niet achterlaten. Hij neemt Vis mee in een pot met water. Op hun vlucht onder leiding van
Gids wordt Vis belangrijk voor iedereen. Maar de tocht is lang en er dreigen vele gevaren.

Papier, Dirk Bracke, Davidsfonds, 2009 (10+)
Liza woont in Albanië. Haar vader voert actie tegen de politieke leiders van hun land. Wanneer hij
halsoverkop moet onderduiken, gaan zijn vijanden achter Liza aan. Er zit voor haar niets anders
op dan alles achter te laten en te vluchten. Na een lange en gevaarlijke reis komt ze terecht in een
Antwerps vluchtelingencentrum. Ze heeft geen geld, kleren, gsm of papieren. Haar situatie lijkt
uitzichtloos. Tot ze Eduart leert kennen. Ook hij komt uit Albanië en biedt aan om haar te helpen.
Maar daarvoor moet ze een zware som betalen. Eduart stelt Liza voor om naakt voor een webcam te
poseren …

Nachtruiter, Jacqueline Epskamp, Holland, 2012 (10+)
Maud ziet een verhuizing naar Parijs helemaal niet zitten omdat haar pony Vicky niet mee mag.
Waarom moet haar moeder nou net verliefd worden op een Franse politieman die op vijf hoog
woont? Wanhopig over het naderende afscheid brengt ze al haar tijd door op de manege om zo lang
mogelijk bij haar pony te zijn. Daar loopt ze steeds de Afghaanse Sharif tegen het lijf, een jongen uit
haar klas die klusjes doet in ruil voor paardrijles.

Toegang geweigerd, Danny de Vos, Ploegsma, 2016 (11+)
Op vakantie op het Griekse eiland Argos, ontmoet Nick (14) de bootvluchteling Zaïd (13). Hij
besluit om een dagje met Zaïd te ruilen, maar door dat plan komt Nick in groot gevaar.
STRIPS

Azzi tussendoor, Sarah Garland, Kwintessens, 2012 (8+)
Deze Britse strip vertelt het verhaal van het jonge meisje Azzi, dat samen met haar ouders van het
Midden-Oosten naar een westers land vlucht en daar probeert te integreren. Het stripverhaal presenteert een didactisch verantwoorde versie van het integratieproces in het westen, compleet met verblijf
in een eenkamerwoning en het angstvallig wachten of het goed komt met de papieren. Ondertussen
mist Azzi haar oma die is achtergebleven.

Het geheim van Youssef, Dirk Nielandt, Antwerps minderhedencentrum de8, 2009
Youssef, Suzy, Jorg en Aldo spelen samen in een rockbandje. Ze mogen zelfs optreden op het schoolfeest! Maar wanneer de grote dag er is, komt Youssef niet opdagen. Zijn vrienden gaan naar hem
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op zoek. Hij lijkt spoorloos verdwenen. Ze komen in steeds vreemdere situaties terecht. Wanneer ze
Youssef uiteindelijk terugvinden, blijkt dat hij een groot geheim met zich meedraagt …
Deze strip hoort bij een educatief pakket opgesteld door het Antwerps minderhedencentrum de8.
Meer informatie kan je vinden op www.hetgeheimvanyoussef.be/index.html.

De Rode Ridder, De Vluchtelingen
Karel Biddeloo naar het werk van Willy Vandersteen, Standaard, 2011
In een woud ontmoet Johan een blinde bedelaar die hem in ruil voor een aalmoes de toekomst voorspelt. Wanneer de bedelaar een flonkerend licht aan de nachthemel voorspelt dat een voorbode van
gevaar betekent, denkt Johan er het zijne van en vervolgt hij zijn weg. Onmiddellijk daarna stormen
vier woeste ruiters over het pad en rijden spoorslags de bedelaar onderuit. De rabauwen zijn verdwenen voor Johan iets kan ondernemen. Hij bekommert zich over de zwaargewonde bedelaar, die hem
nogmaals waarschuwt voor het flonkerende licht. Tot Johans verbazing kan de blinde man zelfs een
heuvel in de verte aanwijzen waar het licht zal neerkomen. Daarna bezwijkt hij aan zijn verwondingen.

Suske en Wiske, De vergeten vluchtelingen, Willy Vandersteen, de Standaard Uitgeverij (10+)
Studio Vandersteen maakte deze strip op verzoek van Stichting Vluchteling. In dit verhaal komen
Suske en Wiske tijdens een safaritocht in aanraking met de gevaarlijke ‘Janjaweed’ rebellen. Ze proberen de mensen te helpen die voor deze schurken op de vlucht zijn.
AUTEURSLEZINGEN

Vlaams Fonds voor de Letteren
Je kan uit bovenstaande boekenlijst een auteur kiezen die je graag uitnodigt in je school en een
lezing organiseren met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren via www.auteurslezingen.be.
Hieronder krijg je alvast een uitgewerkt voorbeeld van een mogelijke lezing in jouw school, met alle
praktische info erbij.

Auteurslezing door Kristien Dieltiens – dansen voor je leven
Kristien Dieltiens is moeder van zes kinderen en stond vele jaren in het onderwijs. Ze schrijft en
tekent al haar hele leven: als kind leest ze de bibliotheek leeg en gaat ze op tekenles aan de Academie
van Kontich. Ze volgt de lerarenopleiding en gaat les geven. Tegenwoordig is ze voltijds auteur. Naast
het schrijven en illustreren van boeken, illustreert Dieltiens ook tijdschriften, nieuwjaarsbrieven
en uitnodigingen. En ze geeft lezingen voor alle leeftijden. Ze houdt vooral van ‘verhalen met een
diepere zin, over de dingen van het leven waar kinderen mee geconfronteerd worden’. Haar laatste
roman ‘Kelderkind’ heeft in 2013 de Woutertje Pieterseprijs gewonnen.
In haar historische romans neemt Kristien Dieltiens het vaak op voor de verschoppelingen of jongeren die een moeilijke weg in het leven moeten afleggen. In ‘De stille pijn van Luca’ volgt ze een
zesjarige Kroatische jongen op de vlucht naar België. In ‘Dansen voor je leven’ vertelt ze het verhaal
van de Afghaanse vluchteling/danser Meysam Noori, bekend van So You Think You Can Dance.
Vluchten en gevaar in je leven is van alle tijden.
Leeftijd: vanaf 6de leerjaar
Kostprijs en voorwaarden: 200 euro zonder vervoersonkosten
Benodigdheden: tekenbord of flipover
Contact: tel. 050 79 07 98, gsm 0473 769 832 of kdieltiens@hotmail.com
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Duur: anderhalf uur
Aantal kinderen: maximum 60 of drie klassen (zodat ze geen micro nodig heeft)

1.5. EDUCATIEVE SPELEN
Naast uitgewerkte lessenpakketten en vormingen door organisaties, zijn er nog vele andere tools
beschikbaar om met jongeren te werken rond het thema vluchtelingen. Educatieve spelen kunnen
leerlingen op interactieve wijze betrekken bij het onderwerp en een leuke opstap bieden om verder
aan de slag te gaan.
BEVERZAKEN – SCHOOL ZONDER RACISME
Beverzaken is een project van School Zonder Racisme dat zich inzet voor het trajectmatig werken
rond wereldburgerschap. Op de website van Beverzaken zijn tal van educatieve spelen terug te
vinden rond onder andere de thema’s vluchtelingen en migratie. beverzaken.be/educatief-materiaal/
beleving?field_thema_tid=All&field_type_tid=All&page=2
PAK JE KOFFERS – VLUCHTELINGEN ONTHAAL SINT-NIKLAAS (VLOS)
VLOS (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een ongebonden vzw die vluchtelingen en
asielzoekers ondersteunt in hun zoektocht naar opvang, materiële hulp en administratieve begeleiding
bij regularisatie. Verder organiseren de vele vrijwilligers van VLOS tal van activiteiten voor vluchtelingen én het brede publiek.
VLOS heeft een inleefspel voor het vijfde en zesde leerjaar in huis, genaamd ‹Pak je koffers›. Leerkrachten die het spel al gebruikten, zijn alvast heel enthousiast over de laagdrempelige manier waarop
het vluchtelingenthema aan bod komt in de klas. VLOS zet ook haar deuren open voor alle secundaire scholen. «De leerlingen waren echt onder de indruk van het werk dat jullie verzetten bij VLOS. Ik
ben ervan overtuigd dat de ontmoeting een positieve invloed heeft op de houding van m›n leerlingen
naar vluchtelingen toe,» verklaarde een leerkracht.
Geïnteresseerd in het inleefspel of een bezoek aan VLOS? Contacteer VLOS via info@vlos.be Dit
e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 03 766
29 13. www.vlos.be/VLOS/index.php/nl/info-voor/scholen.html
DE AMBRASSADE
Wil je zelf aan de slag met het thema vluchtelingen en wil je op speelse wijze met de inhoud werken?
Op de website van de Ambrassade kan je verschillende werkvormen terugvinden die hiervoor goed
bruikbaar zijn. ambrassade.be/werkvormen

1.6. FILM EN RADIO
Bij alle onderstaande films is educatief materiaal beschikbaar. Je kan het gratis downloaden via de
website van Mooov (rechts onderaan de filmfiche). Daarnaast heeft Mooov ook een webpagina met
een overzicht van alle films met educatieve fiches rond het thema migratie en vluchtelingen: www.
mooov.be/Filmeducatie/Lesmappen/Migratie_-_vluchtelingen.

Rafiki – Christian Lo, 2009 (7+)
Mette, Julie en Naisha zijn drie dikke vriendinnen. Ze leven in een klein dorp in Noorwegen en zijn
op school druk bezig met het repeteren voor een kerstshow. De drie meisjes zweren voor altijd bij
mekaar te blijven, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Op een dag blijken Naisha en haar
moeder spoorloos verdwenen. Hun asielaanvraag blijkt afgekeurd en moeder en dochter worden het
land uitgewezen. Ze zijn dan ook op de vlucht geslagen en verstoppen zich voor de politie. Julie en
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Mette willen er alles aan doen om hun vriendinnetje te helpen. Hierbij worden zij uitgedaagd hun
grenzen te verleggen en dingen te ondernemen waarvan ze dachten dat ze helemaal niet konden of
durfden.
www.mooov.be/film/Rafiki/2009

Kidz in da hood – Catti Edfeldt & Yiva Gustavsson, 2006 (8+)
Amina is negen jaar oud. Ze woont in Zweden. Drie jaar geleden ontvluchtte ze samen met haar opa
haar Afrikaanse dorp. Nu heeft de Zweedse overheid beslist dat ze niet in het land mogen blijven.
Hun asielaanvraag werd afgewezen. Om toch te kunnen blijven, moeten ze zich verbergen. De langharige gitaarrocker Johan biedt hen onderdak in zijn flat. Maar enkele dagen later sterft Amina’s opa.
Waar moet zij nu naartoe? Naar een opvangcentrum? Of speelt ze het samen met haar vriendin Mirre
klaar dat ze bij Johan kan blijven?
www.mooov.be/film/Kidz_in_da_hood/2006

Blijf! – Lourens Blok, 2010 (9+)
De 11-jarige Lieke zit bij de Iraanse Milad in de klas en de twee zijn al jaren boezemvrienden. Als het
gezin van Milad als uitgeprocedeerde asielzoekers het land wordt uitgezet, weet de jongen te ontsnappen. Lieke, die al snel door heeft waar haar beste vriendje zich schuil houdt, besluit samen met hem
te vluchten. Met enkel een adres op zak trekken de twee de grens over richting België, waar Lieke’s
vader zou wonen. Hoewel ze de man nog nooit ontmoette, is hij hun enige hoop. De kinderen staan
voor een moeizame tocht. Niet alleen de politie, maar ook journalist Chris bemoeit zich met de zaak.
Lieke en Milad ontdekken gaandeweg hoe sterk de kracht is van journalistiek én vriendschap.
www.mooov.be/film/Blijf_/2010

Bekas – Karzan Kader, 2012 (10+)
Koerdistan, Noord-Irak, 1990. Saddam Hoessein heeft het land nog in zijn greep. De broertjes Zana
en Dana verloren hun ouders in de eerste Golfoorlog. Ze hebben alleen elkaar en zoeken samen hun
weg. Op een dag zien ze in het lokale bioscoopje de Hollywoodfilm Superman en hoe hij in een
handomdraai alle problemen oplost. Ze besluiten naar Amerika te gaan. Wie anders dan Superman
kan hun gedode ouders terugbrengen? Uitgerust met vastberadenheid en een ezel genaamd Michael
Jackson, gaan ze op weg. Humor en lichtvoetigheid maken de film des te indrukwekkender. www.
mooov.be/film/Bekas/2012

Hoppet – Petter Naes, 2007 (10+)
Wanneer de bombardementen op hun stad blijven aanhouden, worden Azad en zijn broer Tigris door
hun ouders op het vliegtuig richting Duitsland gezet. Bedoeling is dat ze tijdelijk bij een vriend gaan
wonen in afwachting van de komst van hun ouders. Door een misverstand op de luchthaven van
vertrek, komen ze op een vliegtuig richting Zweden terecht. Omdat hun gsm wordt afgenomen, kunnen ze niet eens hun ouders verwittigen. Het enige wat de twee overeind houdt, is hun droom ooit
hoogspringers te worden, zo goed als Kajsa Bergqvist. Hoppet is een film met een heel optimistische,
hoopvolle toon. Ondanks de tegenslagen die de jongens op hun pad tegen komen, blijven ze moedig
doorvechten.
www.mooov.be/film/Hoppet/2007

Karrewiet
Op de webstek van Karrewiet zijn tal van filmpjes te vinden die betrekking hebben tot het thema
vluchtelingen. Deze filmpjes worden gemaakt op maat van het lager onderwijs en kunnen een goede
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insteek zijn voor thema. Via de zoekfunctie zijn verschillende resultaten te vinden die steeds duidelijk
klare antwoorden en beelden geven over de huidige Belgische en internationale context. Het filmpje
dat je via de bijgevoegde link kan zien, is hiervan een goed voorbeeld, maar er zijn er ook nog vele
andere terug te vinden. www.ketnet.be/kijken/karrewiet/3-september-2015

Workshop animatiefilm met Roman Klochkov
Roman Klochkov ontvluchtte samen met zijn ouders Kazachstan op 17-jarige leeftijd. Al sinds 1999
woont hij in België. Roman volgde hogere studies aan KASK Hogeschool Gent. Zijn animatiefilms
‘Administrators’ en ‘Natasha’ zijn al meermaals geselecteerd door allerlei internationale filmfestivals en
vielen ook af en toe in de prijzen. Roman heeft ook een diploma lerarenopleiding en geeft regelmatig
workshops animatie en kortfilm. Op zijn website vind je zowel zijn artistieke werk als voorbeelden
van workshops die hij geeft.
Samen met Roman gaan kinderen creatief aan de slag. De tekeningen of plasticine figuurtjes tot leven
brengen, dat is waar het in deze workshop om draait. Er wordt getekend, geknipt of geboetseerd en
beeld per beeld opgenomen. Iedereen die houdt van verwondering is hier op zijn plaats! Animatiefilm
is een fantasierijke wereld waar alles kan en weinig moet. Het enige wat je echt nodig hebt, is een
beetje geduld. De link met het thema kan gelegd worden in het onderwerp waarover er getekend of
geboetseerd wordt. Roman vertelt ook over hoe het is om te vluchten uit je land.
Leeftijd: 7-12 jaar of 12-16 jaar of 18-30 jaar
Kostprijs en voorwaarden: 300 euro
Benodigdheden: ruimte, minstens 5 tafels, licht, verdeeldozen.
Niet noodzakelijk maar altijd welkom: beamer (liefst met HDMI poort), fototoestellen, papier, kleurstilten, kleurpotloden, gommen, plasticine.
Contact: roman.klochkov7@gmail.com of gsm 0497 230 800
Duur: vanaf 2 uur
Aantal kinderen: max. 12/workshop
www.romanklockhov.be

1.7. THEATER
Naast boeken, strips en films is ook theater een interessante kunstvorm waarmee je het thema
vluchtelingen kan aansnijden. In deze inspiratiegids kan je al enkele voorstellingen en tentoonstellingen terugvinden, maar er zijn doorheen het hele jaar evenementen en voorstellingen die betrekking hebben tot het thema. Op Uit in Vlaanderen kan je gemakkelijk een overzicht krijgen van het
aanbod aan activiteiten per thema en provincie. www.uitinvlaanderen.be
BLIK – KINDERTHEATER - DJO-ART
De toeschouwers maken kennis met de Afrikaanse verteller Taliyo Tallatè. Taliyo heeft Guinée moeten ontvluchten omdat hij daar een geheim verhaal had verteld. Tijdens zijn verhalen neemt Taliyo
iedereen mee op avontuur in zijn geboorteland en maakt kleine decors bij de verhalen die hij al
vertellend uit oude blikjes knipt.
De voorstellingen van Jeugdtheater Djo-Art draaien om de Afrikaanse vertelcultuur. Acteur en
verteller Alpha Omar Barry en artistiek/zakelijk leider Stefan van Hees willen met hun voorstellingen
meer begrip kweken voor culturele verschillen in onze samenleving. ‘Blik’ wordt gespeeld door Alpha
Omar Barry (Guinée, 1981).
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Kostprijs : 450 euro
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Benodigdheden: lokaal (geen geluid of belichting)
Contact: Alpha oumar Barry - aobagou@hotmail.com - Tel. 0466 069 515
Duur: 40 minuten
Aantal kinderen: max 100
QASIM – EEN MENS OP DE VLUCHT
‘Hoe ga je de kinderen onderweg stil houden?’ vragen de mensensmokkelaars. Kinderen kunnen niet
altijd zwijgen in donkere bossen en onderaardse schuilplaatsen, bij grensposten en op sluipwegen.
‘We nemen hen niet mee’, zeggen de smokkelaars.
Voor Papa Qasim (35) zit er nochtans niets anders op. Hij moet weg. Zijn huis is verbrand. Zijn
vader is vermoord. Zijn dorp is weg. Alleen de wolven blijven achter. Hij en zijn kinderen zijn de
volgende slachtoffers. Samen met zijn vrouw bedenken ze een verhaal om hun dochtertjes Medina
(2) en Elina (4) te begeesteren voor de lange tocht: ‘Arusi’. Drie maanden zijn ze onderweg. Over de
bergen en over de zee. Zo belanden ze in België. Nog nooit van gehoord. Voor het eerst in hun leven
voelen ze zich veilig. Vanaf nu is voor hen alles ‘de eerste keer’: een school, zwembad, bibliotheek,
mensenrechten, Sinterklaas en de paashaas.
Qasim klimt het podium op met de rugzak die hij uit zijn land meebracht. Wat zit er in? Zijn schoenen spreken niet, ze hoesten. Zijn enige speelgoed: drie knikkers. Welk verhaal vertelde hij aan zijn
kinderen? En hoe kijkt hij naar de wereld? Qasim vertelt het op een ontwapenende manier voor groot
en klein. Wij zijn allemaal mensen. En iedereen is op de vlucht. Waar een wil is, is een weg.
Er kunnen na de voorstelling ook vragen gesteld worden aan Qasim. In dat geval is er best iemand bij
die het gesprek modereert en die Engels spreekt. Qasim spreekt basis Nederlands maar kan zich voor
genuanceerde zaken beter in het Engels uitdrukken.
Leeftijd: voor alle leeftijden
Kostprijs: gratis, de enige voorwaarde is dat je ervoor zorgt dat Qasim ter plaatse geraakt en weer
terug naar waar hij op dat moment verblijft. Op dit ogenblik is dat het opvangcentrum van Lanaken
in Limburg.
Benodigdheden: een microfoon (enkel voor grote groepen)
Contact: leo.bormans@skynet.be
Duur: 50 minuten (kan ook korter)
Aantal kinderen: max 100
VLUCHTWEGEN – KIP MET KOP VZW & TABLEAU NR. 1
In een nieuw rapport beschrijft Unicef de groeiende crisis voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.
Nieuwe gegevens schetsen een onthutsend beeld van het leven en de situatie van miljoenen kinderen
en gezinnen, getroffen door gewelddadige conflicten.
Over de hele wereld zijn bijna 50 miljoen kinderen ontheemd. De bescherming van deze kinderen
schiet in vele landen tekort en moet verbeterd worden.
“Onuitwisbare beelden van kinderen op de vlucht schokken de wereld”, benadrukt Lake, algemeen
directeur van Unicef. “Elk beeld, elk meisje of elke jongen, vertegenwoordigt vele miljoenen kinderen
in gevaar. Dit feit vereist van ons dat we onze bezorgdheid over het lot van deze individuele kinderen
omzetten in daden voor al deze kinderen.”
Andrea en Riva zijn twee van die miljoenen kinderen.
Vluchtwegen van de Britse auteur Nick Wood vertelt het spannende verhaal van Andrea en Riva.
Twee kinderen die met hun familie op de vlucht zijn voor het geweld in hun eigen thuisland. Vluchtwegen is een krachtig hedendaags stuk over eenzaamheid, vriendschap en hoop.
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Duur: 50 minuten (opbouw: 1u30)
Doelgroep: 4 de tot en met 6 de leerjaar
Aantal toeschouwers: max. 250
Info en boekingen: info@xlp.be of 09/281.10.05 of via de website van Kip met Kop vzw.

2. SECUNDAIR ONDERWIJS
2.1. BROCHURES EN INFOFICHES THEMA VLUCHTELINGEN
Correcte informatie over het thema vluchtelingen is de basis waarop je begint te werken. Wat is
een vluchteling? Hoe zit dat nu met de Europese en Belgische regelgeving? Hoe ziet de opvang van
vluchtelingen in België eruit? Deze en andere thema’s krijgen hierin een plaats. Wanneer je als leerkracht of begeleider zelf aan de slag wilt met het thema vluchtelingen is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn.
Vluchtelingenwerk heeft een aantal brochures ontwikkeld die informatie verschaffen over verschillende aspecten van het thema. Je kan elk van deze brochures online raadplegen, maar je kan bij Vluchtelingenwerk ook een infopakket bestellen met volgende uitgaven:
—— Brochure Wat is een vluchteling
—— Brochure Wat is Dublin
—— Brochure Wat is Resettlement
—— Brochure Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Naast deze informatiebrochures kunnen ook andere rapporten van Vluchtelingenwerk of haar partners relevant zijn voor het bespreken van specifieke onderwerpen binnen het actuele debat rond asiel
en migratie. Deze brochures en rapporten zijn te bestellen en/of downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties.

2.2. LESPAKKETTEN EN EDUCATIEF MATERIAAL
EDUCATIEF MATERIAAL: SCHOOL ZONDER RACISME
Naast het aanbod van interactieve workshops en vormingen, biedt School zonder Racisme op haar
website een ruim aanbod aan vakoverschrijdend pedagogisch materiaal aan met betrekking tot het
thema vluchtelingen. www.schoolzonderracisme.be/vluchtelingen
WORKSHOP VLUCHTELING IN DE KLAS – TUMULT
Tumult ontwikkelde een workshop van 1 lesuur op maat van het vierde, vijfde en zesde middelbaar.
De workshop gaat in op wat een vluchteling is en hoe de opvang georganiseerd wordt in België. De
PowerPoint en het draaiboek voor de begeleidende leerkracht kan je downloaden op hun website.
tumult.be/producten/workshop-vluchtelingen-en-asielzoekers
EDUCATIEVE TOOLKIT: ‘MEER DAN EEN NUMMER’ – UNHCR
UNHCR is de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. In bijna 60 jaar heeft UNHCR
ongeveer 50 miljoen mensen geholpen een nieuw leven te beginnen.
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‘Meer dan een nummer’ is een educatieve toolkit rond asiel en migratie binnen de Europese Unie,
ontworpen om leraren en andere lesgevers te helpen jongeren te betrekken bij een geïnformeerde
discussie rond dit onderwerp. De toolkit is geschikt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. www.unhcr.
org/numbers-toolkit/Manuals/NJN-FINAL-NL.pdf
LESBRIEF VLUCHTELINGEN – SAMSAM
Mondiaal tijdschrift SamSam ontwikkelde een lesbrief voor het thema vluchtelingen. De lesbrief geeft
tips en informatie voor de invulling van een lesuur rond het thema vluchtelingen in de eerste graad.
www.samsam.net/leerkrachten/lesbrief-over-vluchtelingen
DE VLUCHTELINGENCRISIS IN JE KLAS BESPREKEN? – VREDESCENTRUM
Het Vredescentrum biedt een ruim aanbod van workshops en leermateriaal om aan de slag te gaan
met het thema vluchtelingen in het secundair onderwijs. www.vredescentrum.be/sites/default/files/
educatieve%20fiche%20secundair%20onderwijs.pdf

2.3. VORMINGEN
Naast lessenpakketten en educatief materiaal, zijn er ook heel wat interessante vormingen. Vluchtelingenwerk heeft zelf geen aanbod op maat van het lager onderwijs, maar verwijst je graag door naar
organisaties die hiervoor de juiste expertise en aanpak hebben.
SCHOOL ZONDER RACISME
Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun
je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? Wat is het verschil tussen een
open en een gesloten asielcentrum? Wat verstaan we onder gedwongen repatriëring? Welke rechten
hebben vluchtelingen? Samen met jouw klas gaat School Zonder Racisme op zoek naar antwoorden
op deze vragen via interactieve workshops, daguitstappen en educatieve spelen.
Leeftijd: aanbod op maat voor verschillende graden secundair en hoger onderwijs
Contact: info@schoolzonderracisme.be
www.schoolzonderracisme.be/ons-aanbod-vluchtelingen-asielzoekers
OP DE VLUCHT… NAAR BELGIË – JEUGD RODE KRUIS
Asielzoeker? Migrant? Vluchteling? Kennen jouw leerlingen het verschil tussen deze begrippen? De
educatief medewerker van een opvangcentrum voor asielzoekers gidst de leerlingen door deze info.
De jongeren plaatsen zo de vluchtelingenkwestie binnen een historisch en actueel kader. Bovendien
krijgen ze een klare kijk op de asielprocedure en mogen ze een blik werpen achter de schermen van
een opvangcentrum.
De medewerkers uit de Rode Kruisopvangcentra verwelkomen jouw klas in het opvangcentrum of
komen naar je school. Meer informatie vind je hier.
Leeftijd: Programma op maat beschikbaar voor elke graad
Contact: opvangasielzoekers@rodekruis.be of www.rodekruis.be
INLEEFMOMENT: ‘DE WEG VAN HET VLUCHTEN’ – ZIT DAT ZO
Elke dag hoor je het wel op televisie of lees je het in de krant. Maar wie is de mens achter het woord
vluchteling? Ervaar samen met je leerlingen de weg die een vluchteling aflegt en welke ervaringen ze
doorstaan. www.zitdazo.be/allemaal-kinderen-initiatieven
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ROLLENSPEL VLUCHTELINGEN – EUROPAHUIS RYCKEVELDE
Europahuis Ryckevelde is specialist in het vatbaar maken van Europese actualiteitsthema’s en zet je
leerlingen aan het denken. Door zich in te leven in een bepaalde rol reflecteren de leerlingen over
oplossingen voor de asielcrisis vanuit een ander perspectief.
In een korte introductie krijgen de leerlingen feiten en cijfers over de vluchtelingencrisis, één van de
grootste uitdagingen van de EU. Dit creëert een kader voor de rest van de oefening. Daarna worden
de leerlingen verdeeld in zes kleine groepjes van 3 tot 7 personen. Ze doorlopen drie stappen om tot
zelf bedachte oplossingen te komen.
In de evaluatie worden de oplossingen van de leerlingen die het rollenspel deden, vergeleken met de
oplossingen die de leerlingen uit het parallelle groepje (zonder rol) bedachten. Tot slot worden deze
oplossingen naast de Europese realiteit gelegd en zien de leerlingen de verschillen en gelijkenissen tussen hun eigen oplossingen en de Europese.
www.europahuis.be/nl/aanbod/secundair-onderwijs/vormingen-workshops/rollenspel-vluchtelingen
EDUCATIEF MATERIAAL “CLICHÉS EN MYTHEN OVER VLUCHTELINGEN” – MOTIEF
Dit educatief materiaal laat je nadenken over clichés en mythen die de ronde doen over vluchtelingen. Met tien kaarten, die telkens een cliché en achtergrondinformatie bevatten, daagt dit educatief materiaal je uit tot nuance en vragen stellen bij clichés. Het pakket is geschikt voor de derde
graad, gratis te downloaden op de website van Motief en verschaft meer uitleg over hoe je het
materiaal kan gebruiken in een groep. www.motief.org/index.php/publicatie/werkvormen-en-cursusmateriaal

2.4. LITERATUUR – LOESJES, BOEKEN, STRIPS EN AUTEURSLEZINGEN
LOESJES
Loesjes zijn posters met quotes over verschillende maatschappelijke thema’s die de lezers inspireren,
doen nadenken en kunnen aanzetten tot debat. Ook over de thema’s vluchtelingen en migratie zijn er
verschillende Loesjes beschikbaar. Je kan ze in je klas hangen om leerlingen uit te dagen of ze gebruiken als opstart van een klasgesprek of themales. Via de zoekfunctie kan je met de trefwoorden ‘asiel’,
‘asielzoekers’, ‘vluchteling’ en ‘vlucht’ tal van bruikbare posters terugvinden.
www.loesje.nl

BOEKEN
Boeken kunnen een goede insteek zijn voor het thema vluchtelingen. Daarnaast zijn boeken ook een
dankbaar medium voor jonge doelgroepen, aangezien ze het thema aansnijden op een laagdrempelige
manier. Voor oudere doelgroepen biedt een boek de mogelijkheid om individueel rond het thema te
werken. Bovendien maakt het persoonlijke reflecties mogelijk die nadien goed bruikbaar kunnen zijn
in klasgesprekken.
EERSTE GRAAD SECUNDAIR

Neeland, Nic Balthazar, Lannoo, 2013
Een aangrijpend verhaal over twee asielzoekers, gebaseerd op getuigenissen. ‘Spreek je Nederlands?’
vragen ze. Het eerste Nederlandse woord dat ik hoorde was nee. Nee, nee. Overal nee. Ik weet nog
dat ik dacht: “Ah, daarom noemen ze het neelands.” Na Niets was alles wat hij zei (Ben X) schreef
filmmaker Nic Balthazar opnieuw een boek voor wie niet meteen met boeken bezig is. En voor alle
anderen.
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Olrac, Kristien Dieltiens, Clavis, 2000
Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen. De dertienjarige Olrac groeit op bij een roversbende
die hun schuilplaats hebben in een grot op de Doodsberg. Van hen leert hij alles om in de natuur te
overleven. Wanneer de machtsbeluste baljuw hen op het spoor komt, besluit Thalan, de hoofdman,
alles te vertellen over Olracs afkomst. Na een gruwelijke ontdekking vertrekt Olrac voor een gevaarlijke tocht op zoek naar zijn ouders.

In de zee zijn krokodillen, Fabio Geda, De Arbeiderspers, 2010
Er was eens een kleine jongen die helemaal alleen de wereld in trok. Hij maakt omzwervingen door
Pakistan, Iran, Turkije en Griekenland en belandt uiteindelijk in Italië. Het lijkt het begin van een
sprookje, maar is het pijnlijke relaas van een tienjarige Afghaanse jongen die door zijn moeder is aangespoord te vluchten uit zijn thuisland vol bedreigingen. Pas na jaren van gevaar en ontbering vindt
hij een nieuwe thuis. ‘In de zee zijn krokodillen’ is een boek vol hoop op een betere toekomst, maar
met vele valkuilen onderweg.

Het mes van Milosh, R.H. Schoemans, Davidsfonds/Infodok, 2010
In deze detective grijpen spanning en sociale problemen vlotjes in elkaar. In het eerste jaar van de
middelbare school dragen drie vluchtelingen vreselijke beelden uit het verleden mee. De Iraanse Jilla
is met haar moeder gevlucht voor moslimextremisten; haar vader bleef achter in de gevangenis. De
Roma-zigeuner Milosh ontsnapte ternauwernood aan de volkerenmoord in Kosovo en de Nigeriaanse
Jaja overleefde samen met haar gewonde moeder als enigen een raid op hun dorp …

Rode laarzen, Helene Bakker, Eenvoudig communiceren, 2011
Jacco voelt zich niet meer thuis in zijn buurt, waar veel buitenlanders wonen. Maar dan leert hij een
meisje met rode laarzen kennen. Door deze ontmoeting verandert er voor Jacco heel veel en wordt
zijn mening aan het wankelen gebracht.
TWEEDE GRAAD SECUNDAIR

De stille pijn van Luca, Kristien Dieltiens, Clavis, 2005
Luca keert op 19-jarige leeftijd met zijn vader terug naar zijn geboortestreek in Kroatië. Hij is het
land ontvlucht toen hij zes was en er oorlog uitbrak. Sindsdien heeft hij niet meer gesproken. De
terugreis maakt herinneringen in hem wakker: hoe hij met zijn vriend en buurjongen speelde en naar
verhalen van zijn gekke oom Oljo luisterde. Maar er zijn ook herinneringen over de oorlog die steeds
dichterbij kwam en hen deed vluchten naar België.

Dansen voor je leven, Kristien Dieltiens en Meysam Noori, Manteau, 2012
Meysam Noori vlucht als achtjarige Afghaanse vluchteling naar Nederland. Daar ontdekt hij zijn
passie voor dansen. Hij besluit zijn droom na te jagen, tegen de wens van zijn moeder in. Na zijn
deelname aan So You Think You Can Dance? is zijn moeder echter apetrots.

Ooit is niet nu, Brigitte Van Aken, Davidsfonds/Infodok jeugdboek, 2009
Tatiana, Janis’ beste vriendin, wordt aangereden op de fiets. Maar Janis weigert te geloven dat haar
dood een banaal ongeluk was. Ze is dan ook vastbesloten om de moordenaar van Tatiana te vinden ...
De leefsituatie van asielzoekers komt duidelijk in het verhaal naar voor, verweven in de herinneringen
van Janis en de verhalen van Tatiana.

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN | INSPIRATIEGIDS VOOR HET ONDERWIJS · 19

De Gelukvinder, Anoush Elman en Edward Van de Vendel, Querido, 2008
Hamayun zit in het vierde middelbaar en wil filmer worden. Hij schrijft een toneelstuk over zijn verleden: het dagelijks leven in Afghanistan en de grappen die hij er uithaalt met zijn vrienden, de nacht
dat de Taliban zijn vader gevangen neemt, de lange reis naar Europa, de aankomst in Nederland en
het wonen in een asielzoekerscentrum. Hamayun vindt Nederland fris en groen. Hier kan zijn familie
eindelijk vrij denken. Maar mogen ze wel blijven?

De pigmentroute, Hilde Van Cauteren, Davidsfonds/Infodok, 2014
Cobi is met zijn 14 lentes de jongste telg van een cartografenfamilie. Als er pigmentvlekken met een
route op haar voeten verschijnen, besluit ze deze route te volgen. Onderweg ontmoet ze vluchtelingen
die onbetrouwbare kaarten hebben. Waar komen die vandaan?
DERDE GRAAD SECUNDAIR

Er zijn geen paarden in Brussel, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 2015
Samen met zes vermaarde auteurs goot Vluchtelingenwerk het levensverhaal van zes vluchtelingen
in een boeiend kortverhaal. Ze heten Svetlana, Teliwel, Nozizwe, Zaki, Abdulkarim en Mohamed.
Ze komen van Zimbabwe, Afghanistan en Somalië, maar evengoed van Rusland. Ze ontvluchtten
hun thuisland voor oorlog, vervolging en geweld, en willen een nieuw leven in België. Men noemt
hen vluchtelingen maar het zijn net mensen. Schrijvers Rodaan Al Galidi, Rachida Lamrabet, Bart
Demyttenaere, Pat Van Beirs, Do Van Ranst en Michael De Cock geven hen een stem en een gezicht.
Het boek kan je bestellen via de website van Vluchtelingenwerk.

Spoorloos onder het zand, John Vandekerckhove, Davidsfonds/Infodok, 2009
Spoorloos onder het zand is een jeugdboek voor jongvolwassenen (+16 jaar) en vertelt het verhaal van
Boukry, een jonge wees die verliefd wordt op Maria, een jonge verpleegster. Wanneer zij het land uit
wordt gezet, vertrekt Boukry op een zoektocht om haar te vinden.

In de naam van TienKamelen, Bouke Billiet, Wereldbibliotheek, 2012
Het weeskind TienKamelen groeit op in een kasteel dat dienst doet als rusthuis. De bejaarde bewoners, die niet altijd precies weten in welke tijd ze leven, verzorgen haar opvoeding. Ze omringen haar
met verhalen over vroeger, het dorp en haar naam. Maar het veilige leven blijft niet duren. Omdat
TienKamelen geen papieren heeft, moet ze het land uit. Ze strandt in het zuiden van Europa …

Kleine Bij, Chris Cleave, Prometheus, 2010
De zestienjarige Kleine Bij uit Nigeria probeert zichzelf staande probeert te houden in het asielcentrum door de taal te leren van de Engelse koningin. Als ze eindelijk mag vertrekken, kan ze maar één
bestemming bedenken. Maar juist daar blijkt ze het minst welkom.

Als je iemand verliest die je niet kan verliezen, Ish Ait Hamou, Manteau, 2016
Soms kan het behoorlijk fout gaan. Dat is precies wat er gebeurt bij dokter Sheila. Het leven lachte
haar toe. Ze was een topchirurg, werkte in een vermaard ziekenhuis en had de beste man ter wereld.
Tot het noodlot haar genadeloos trof. Sheila wordt overgeplaatst naar een eenvoudig ziekenhuis in
een klein stadje en zal daar moeten vechten tegen vele vooroordelen. En vooral tegen zichzelf. De
spoken in haar hoofd zijn immers een goed bewaard geheim. Onderweg naar haar nieuwe leven
ontmoet ze Sulayman, een Palestijnse vluchteling die twee jaar in het land verblijft. Een paar dagen
later komt er een spoedgeval binnen in het nieuwe ziekenhuis. Een man is zwaar toegetakeld door
messteken …
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STRIPS

De Aankomst, Shaun Tan, Uitgegeven door Querido (12+)
In deze strip zonder woorden laat een man zijn vrouw en kinderen achter. Hij vertrekt met de hoop
een beter leven te vinden in een onbekend land, ver weg van huis. Maar hij komt aan in een vreemde
stad, vol vreemde gewoonten en mensen, elk met hun eigen verhaal.

De maagd en de neger, Judith Vanistendael (12+)
Dit semi-autobiografische stripverhaal weerspiegelt het levensmoment van een jonge Belgische vrouw,
Sofie, en haar relatie met een Togolese asielzoeker, Abou.

De maagd en de neger 2: Leentje en Sofie, Judith Vanistendael (12+)
In dit album vertelt Sofie aan haar dochtertje Leentje het verhaal van haar relatie met Abou, een
Afrikaanse vluchteling. Judith Vanistendael vermengt de onschuld van een kinderverhaal met het
donkere van Abous verleden. Ze maakt van Abous verhaal een meer algemeen thema, over migratie
en vluchtelingen in België.

Persepolis, Marjane Satrapi, Uitgeverij Atlas contact (12+)
Téhéran, 1978. De achtjarige Marjane geniet een moderne opvoeding en volgt de gebeurtenissen
rond de revolutie en de val van het regime van Chah. Met de oprichting van de Islamitische republiek
breekt een andere tijd aan. Marjane moet ineens een hoofddoek dragen, maar blijft hopen op een
omwenteling ... De strip kent ook een beklijvende verfilming die zeer bruikbaar is in de klas om de
link te leggen naar het thema.
AUTEURSLEZINGEN

Vlaams Fonds voor de Letteren
Je kan uit bovenstaande boekenlijst een auteur kiezen die je graag uitnodigt in je school en een
lezing organiseren met de steun van het Vlaams Fonds voor de Letteren via www.auteurslezingen.be.
Hieronder krijg je alvast een uitgewerkt voorbeeld van een mogelijke lezing in jouw school, met alle
praktische info erbij.

PEN op school: auteurslezing
Pen Vlaanderen biedt de mogelijkheid om een actief geëngageerde, gevluchte schrijver in de klas uit
te nodigen. Bij auteurslezingen van 1 à 2 uur gaan auteurs zoals Fatena Al Ghorra (Palestina), Abdullah Maksour (Syrië) en Al Ghadi (Soedan) in gesprek met de leerlingen. Door de ruime ervaring in
het veld kan Pen in gesprek en discussie gaan met leerlingen die zich theoretisch en ervaringsgericht
hebben voorbereid op het bezoek. Dit aanbod is geschikt voor de 2de en 3de graad. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de gastspreker (spreektijd en reisonkosten) maar er zijn partners die hiervoor
kunnen tussenkomen. Mail voor meer info naar ka.segers@gmail.com of sven_peet@yahoo.com.
www.penvlaanderen.be

Auteurslezing door Kristien Dieltiens – dansen voor je leven
Kristien Dieltiens is moeder van zes kinderen en stond vele jaren in het onderwijs. Ze schrijft en
tekent al haar hele leven: als kind leest ze de bibliotheek leeg en gaat ze op tekenles aan de Academie
van Kontich. Ze volgt de lerarenopleiding en gaat les geven. Tegenwoordig is ze voltijds auteur. Naast
het schrijven en illustreren van boeken, illustreert Dieltiens ook tijdschriften, nieuwjaarsbrieven
en uitnodigingen. En ze geeft lezingen voor alle leeftijden. Ze houdt vooral van ‘verhalen met een
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diepere zin, over de dingen van het leven waar kinderen mee geconfronteerd worden’. Haar laatste
roman ‘Kelderkind’ won in 2013 de Woutertje Pieterseprijs.
In haar historische romans neemt Kristien Dieltiens het vaak op voor de verschoppelingen of jongeren die een moeilijke weg in het leven moeten afleggen. In ‘De stille pijn van Luca’ volgt ze een
zesjarige Kroatische jongen op de vlucht naar België. In ‘Dansen voor je leven’ vertelt ze het verhaal
van de Afghaanse vluchteling/danser Meysam Noori, bekend van So You Think You Can Dance.
Vluchten en gevaar in je leven is van alle tijden.
Leeftijd: vanaf 6de leerjaar
Kostprijs en voorwaarden: 200 euro zonder vervoersonkosten
Benodigdheden: tekenbord of flipover
Contact: tel. 050 79 07 98, gsm 0473 769 832 of kdieltiens@hotmail.com
Duur: anderhalf uur
Aantal kinderen: maximum 60 of drie klassen (zodat ze geen microfoon nodig heeft)

2.5. EDUCATIEVE SPELEN
Naast uitgewerkte lessenpakketten en vormingen door organisaties, zijn er nog vele andere tools
beschikbaar om met jongeren te werken rond het thema vluchtelingen. Educatieve spelen kunnen
leerlingen op interactieve wijze betrekken bij het onderwerp en een leuke opstap bieden om verder
aan de slag te gaan.
INTEGREER! SPELDOOS – ANTWERPS INTEGRATIECENTRUM DE8 EN TUMULT
In dit spel moet je als nieuwkomer inburgeren in België. De spelers moeten zich inleven in de rol van
verschillende nieuwkomers en worden geconfronteerd met moeilijkheden en uitdagingen die samengaan met integreren. tumult.be/producten/integreer-speldoos
BEVERZAKEN – SCHOOL ZONDER RACISME
Beverzaken is een project van School Zonder Racisme dat zich inzet voor het trajectmatig werken
rond wereldburgerschap. Op de website van Beverzaken zijn tal van educatieve spelen terug te vinden
rond de thema’s vluchtelingen en migratie. beverzaken.be/educatief-materiaal/beleving?field_thema_
tid=All&field_type_tid=All&page=2
BRUSSEL, ENKELE REIS? – FOYER
Een door Foyer begeleid inleefspel waarin de deelnemers voeling krijgen met het leven van vluchtelingen, waaronder de redenen tot vluchten, de vlucht, de aankomst in België en asielprocedures,
integratie enz. www.foyer.be/IMG/pdf/-30.pdf
OP DE VLUCHT – DE AANSTOKERIJ I.S.M. AMNESTY INTERNATIONAL – VLAANDEREN
In dit inleefspel slaan spelers op de vlucht uit hun thuisland en vluchten naar België. Dit spel wordt
begeleid door ervaren spelbegeleiders van De Aanstokerij. shop.aanstokerij.be/begeleiding/42-op-devlucht.html?search_query=vluchteling&results=3
VLUCHTELINGENTEST – EVANGELISCHE OMROEP
Deze interactieve website laat je inleven in wat iemand op de vlucht meemaakt. Leer onderweg over
lastige keuzes, grenscontroles en vluchtroutes. Deze website laat studenten toe zich in te leven en
biedt een goede opstap om verder te werken rond het thema in je les. vluchtelingen.eo.nl/opdevlucht
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DE AMBRASSADE
Wil je zelf aan de slag met het thema vluchtelingen in de les of in je organisatie en wil je op speelse
wijze met de inhoud werken? Op de website van de Ambrassade kan je verschillende werkvormen
terugvinden die hiervoor goed bruikbaar zijn. ambrassade.be/werkvormen

2.6. FILM EN RADIO
Bij alle onderstaande films is educatief materiaal beschikbaar. Je kan het gratis downloaden via de
website van Mooov (rechts onderaan de filmfiche). Daarnaast heeft Mooov ook een webpagina met
een overzicht van alle films met educatieve fiches rond het thema migratie en vluchtelingen: www.
mooov.be/Filmeducatie/Lesmappen/Migratie_-_vluchtelingen.

The Art of Becoming (met educatieve flightcase) – Hanne Phlypo en Catherine Vuylsteke
2e en 3e graad
Deze bekroonde documentaire toont drie gevluchte jongeren uit Afghanistan, Syrië en Guinee. Drie
verhalen worden door elkaar vervlochten: Fatah probeert in Istanbul genoeg geld te verdienen om de
reis naar Griekenland en Italië te wagen. Saleh woont al drie jaar in Europa, maar mist zijn ouders.
Mamadou probeert als uitgeprocedeerde illegale asielzoeker in België zijn job te behouden en zijn
studies verder te zetten. Door hun verhalen wordt de hele migratiecyclus in beeld gebracht, van de
onrealistische verwachtingen over Europa, over het leven in een opvangcentrum tot de strijd tegen de
uitwijzing. Een ideale film om de perceptie rond vluchtelingen en asielzoekers te nuanceren en een
gesprek over te voeren.
Voor meer informatie over hoe je ‘The Art of Becoming’ kan gebruiken in je klas kan je terecht op
www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/309/the-art-of-becoming.
Je kan de film bestellen via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/art-of-becoming-dvd.

Monsieur Lazhar – Philippe Falardeau, 2011 (12+)
In een lagere school worden de kinderen van het zesde leerjaar geconfronteerd met de zelfdoding
van hun juf. Een Algerijnse migrant, gewapend met een CV van jaren ervaring in Algiers, biedt zich
aan in de school om de juf te vervangen. Steeds meer raken de leerlingen gesteld op de eigenzinnige
Bachir Lazhar, die hen helpt met hun verdriet en rouw om hun vorige lerares. Maar niemand op
school heeft enig idee van het pijnlijke verleden van deze nieuwe leerkracht. www.mooov.be/film/
Monsieur_lazhar/2011

Zozo – Josef Fares, 2005 (12+)
Beiroet, 1987. Wanneer Zozo en zijn familie naar Zweden willen vertrekken om de oorlog te ontvluchten, wordt hun huis getroffen door een bombardement. Zozo blijft alleen en compleet verdwaasd achter. De enige die hem tijdelijk gezelschap houden, zijn een kuikentje en een meisje dat hij
bij toeval ontmoet. Eenmaal in Zweden aangekomen wordt de jongen opgevangen door zijn grootouders, die al jaren geleden op de vlucht sloegen. Voor Zozo wacht de zware taak een nieuw leven op te
bouwen en nieuwe vrienden te maken.
www.mooov.be/film/Zozo/2005
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Desert Flower - Sherry Hormann, 2009 (13+)

In Somalië trekt de kleine Waris Dirie met haar familie als nomade door de woestijn. Ze leeft er
een gelukkig leven tot haar vader haar op haar twaalfde wil uithuwelijken aan een man van zestig.
Hoewel ze haar broertje beloofde voor altijd samen te blijven, vlucht Waris, dwars door de woestijn
naar Mogadishu. Ze vindt er onderdak bij haar grootmoeder, die ervoor zorgt dat het meisje met haar
oom mee naar Londen kan als dienstmeid. Wanneer ze in de illegaliteit terecht komt, probeert ze
als schoonmaakster de eindjes aan mekaar te knopen. Tot ze op een dag ontdekt wordt als model …
www.mooov.be/film/Desert_flower/2009

For a moment, freedom – Arash T. Riahi (13+)

Asy, 7, en Arman, 5, ontvluchten Iran onder begeleiding van hun ooms Ali en Merdad, dwars door
de heuvels die de grens vormen met Turkije. De mannen zijn met de kinderen op weg naar Oostenrijk, waar de ouders van Asy en Armanhen opwachten. Onderweg sluipen andere vluchtelingen het
verhaal binnen. Allen hebben ze hun eigen verhaal en verlangen ze hetzelfde: vrijheid. Wat ze nog
gemeen hebben is dat ze, dankzij een mensensmokkelaar, gestrand zijn in Ankara en er wachten tot
ze papieren krijgen voor hun doortocht naar Europa. Elke dag opnieuw staan ze in de rij aan het VNgebouw in de hoop als politiek vluchteling erkend te worden. Hun pogingen blijven tevergeefs en de
situatie escaleert... www.mooov.be/film/For_a_moment__freedom/2009

Silent Stories - Hanne Phlypo en Catherine Vuylsteke (13+)
Deze documentaire laat het verhaal zien van 4 holebi’s die, omwille van hun seksuele identiteit, hun
land moesten verlaten. Met de educatieve fiche kan je de documentaire bespreken in je klas en leerlingen laten reflecteren over holebi- en transgenderrechten wereldwijd. Je krijgt hiervoor de nodige
methodieken en heel wat tips.
Je kan de film bestellen en de educatieve fiche downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/silent-stories-documentaire-en-educatieve-fiche.

The invisible city/ Kakuma – Lieven Corthouts, 2016 (13+)
Is het mogelijk om een thuis op te bouwen op een plaats die ‘nergens’ heet? Het Kakuma vluchtelingenkamp in de Turkana woestijn in Kenia is de snelst groeiende stad in de Hoorn van Afrika. De
bevolking groeit dagelijks, onderandere aan met kinderen die er zonder hun ouders toekomen. Ze
werden door hen weggestuurd uit conflictgebieden, richting de relatieve veiligheid van het vluchtelingenkamp. De kinderen grijpen alle mogelijkheden aan om in het kamp een nieuw leven en een
toekomst uit te bouwen. Maar kan dit wel?

Illégal (met begeleidend dossier) – Olivier Masset-Depasse, 2010 (16+)
Illégal is een Belgische film die heel wat internationale prijzen won en zowel inhoudelijk als visueel
zeer sterk is. De film brengt het thema van de gesloten centra, uitwijzingen, mensen zonder papieren
… op een harde maar genuanceerde manier in beeld en geeft ook stof tot debat (over gesloten centra
maar ook over de ruimere context van migratie).
Je kan de film bestellen en het begeleidende dossier downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/
publicaties/illegal-met-begeleidend-dossier

WORKSHOP ANIMATIEFILM MET ROMAN KLOCHKOV
Roman Klochkov ontvluchtte samen met zijn ouders Kazachstan op 17-jarige leeftijd. Al sinds 1999
woont hij in België. Roman volgde hogere studies aan KASK Hogeschool Gent. Zijn animatiefilms
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‘Administrators’ en ‘Natasha’ zijn al meermaals geselecteerd door allerlei internationale filmfestivals en
vielen ook af en toe in de prijzen. Roman heeft ook een diploma lerarenopleiding en geeft regelmatig
workshops animatie en kortfilm. Op zijn website vind je zowel zijn artistieke werk als voorbeelden
van workshops die hij geeft.
Samen met Roman gaan kinderen creatief aan de slag. De tekeningen of plasticine figuurtjes tot leven
brengen, dat is waar het in deze workshop om draait. Er wordt getekend, geknipt of geboetseerd en
beeld per beeld opgenomen. Iedereen die houdt van verwondering is hier op zijn plaats! Animatiefilm
is een fantasierijke wereld waar alles kan en weinig moet. Het enige wat je echt nodig hebt, is een
beetje geduld. De link met het thema kan gelegd worden in het onderwerp waarover er getekend of
geboetseerd wordt. Roman vertelt ook over hoe het is om te vluchten uit je land.
Leeftijd: 7-12 jaar of 12-16 jaar of 18-30 jaar
Kostprijs en voorwaarden: 300 euro
Benodigdheden: ruimte, minstens 5 tafels, licht, verdeeldozen.
Niet noodzakelijk maar altijd welkom: beamer (liefst met HDMI poort), fototoestellen, papier, kleurstilten, kleurpotloden, gommen, plasticine.
Contact: roman.klochkov7@gmail.com of gsm 0497 230 800
Duur: vanaf 2 uur
Aantal kinderen: maximum 12
ALS HET GINDER IS, IS HET HIER – RCN JUSTICE & DÉMOCRATIE
Ook radio is een handig medium om aan de slag te gaan met het thema vluchtelingen. De media geven gewoonlijk erg oppervlakkige informatie over internationale conflicten. De nadruk ligt vaak enkel op spectaculaire beelden. RCN J&D wil een respectvollere vorm van informatie bevorderen door
de stemmen uit het zuiden zelf aan het woord te laten via ’slow journalism’. Ze laten levensverhalen
van 20 of 50 minuten horen die het mogelijk maken om dieper te graven. De conflicten komen in al
hun complexiteit aan bod. Hun historische wortels (koloniale geschiedenis, discriminatie) en hun gevolgen (trauma, vluchten, gevangenschap) worden eveneens besproken. De getuigen werden gekozen
op basis van hun opbouwend discours en hun inzet voor een meer rechtvaardige en solidaire wereld.
Ze focussen op wat ons verbindt en niet op wat ons verdeelt. Bijzondere aandacht werd gegeven aan
het verzamelen en verspreiden van vrouwenstemmen.
Alles om aan de slag te gaan met het educatief pakket vind je op www.rcn-ong.be/Educatief-materiaal. Dit educatief pakket is ook beschikbaar in het Frans.

2.7. THEATER
Naast boeken, strips en films is ook theater een interessante kunstvorm waarmee je het thema
vluchtelingen kan aansnijden. In deze inspiratiegids kan je al enkele voorstellingen en tentoonstellingen terugvinden, maar er zijn doorheen het hele jaar evenementen en voorstellingen die betrekking hebben tot het thema. Op Uit in Vlaanderen kan je gemakkelijk een overzicht krijgen van het
aanbod aan activiteiten per thema en provincie. www.uitinvlaanderen.be
DYING FOR LIFE – KUNSTZ
Een internationale persconferentie en loze verklaringen vormen het toneel voor een macaber ballet. Elke individuele en hoogst persoonlijke levensfase als geboorte, leven en dood verliest betekenis.
Collectief en eindeloos herhaald. Een omvangrijk en vertwijfeld besluit volgt. Culturele trajecten voor
nieuwkomers van KunstZ is één van de Gastvrije Initiatieven van de Campagne Gastvrije Gemeente
van Vluchtelingenwerk.
Voor meer info over de voorstelling en de werking van KunstZ kan je terecht op www.kunstz.be/
index.php.
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MUZIKALE VERTELLING NEELAND – NIC BALTHAZAR/SOUFIANE CHILAH
Neeland van Nic Balthazar is een verhaal over de even harde als hoopvolle zoektocht van jonge asielzoekers naar geluk. Gebaseerd op gesprekken met jonge asielzoekers, is Neeland eerst geschreven als
een “luisterogen“-verhaal voor laaggeletterde jongeren en nu bewerkt tot muzikale vertelling. Neeland
wordt niet enkel begeleid door muziek maar ook – hoe kan het ook anders bij een filmmaker – door
beeld. Nic Balthazar vroeg aan Nyk Dekyser om foto´s te maken bij dit verhaal. Als de stills bij een
film die (nog) niet bestaat. De soundtrack wordt live gebracht door de Gents-Turkse zangeres Melike
Tarhan en haar muzikanten. Een verhaal bij het verhaal: liederen in het Turks en in het Gents, over
vrouwenliefde en -leed. Het publiek hoeft enkel de elementen samen te voegen, en de film is klaar.
Leeftijd: vanaf 12 jaar
Vanaf eind september in première
Kostprijs en voorwaarden: 2300 euro + btw, ook mogelijk om enkel te boeken met acteur en zonder
muzikanten: 1200 euro + btw + vervoer vanuit Brussel. Voor verdere afspraken rechtstreeks contact
op te nemen met Huub Colla: huubcolla.be/theater/neeland.htm
Benodigdheden: Theaterzaal
Contact: Collageproducties - Bonheidensteenweg 38 - 2812 Muizen – Mechelen, tel: 0485 71 61 57
of info@huubcolla.be
QASIM – EEN MENS OP DE VLUCHT
‘Hoe ga je de kinderen onderweg stil houden?’ vragen de mensensmokkelaars. Kinderen kunnen niet
altijd zwijgen in donkere bossen en onderaardse schuilplaatsen, bij grensposten en op sluipwegen.
‘We nemen hen niet mee’, zeggen de smokkelaars.
Voor Papa Qasim (35) zit er nochtans niets anders op. Hij moet weg. Zijn huis is verbrand. Zijn
vader is vermoord. Zijn dorp is weg. Alleen de wolven blijven achter. Hij en zijn kinderen zijn de
volgende slachtoffers. Samen met zijn vrouw bedenken ze een verhaal om hun dochtertjes Medina
(2) en Elina (4) te begeesteren voor de lange tocht: ‘Arusi’. Drie maanden zijn ze onderweg. Over de
bergen en over de zee. Zo belanden ze in België. Nog nooit van gehoord. Voor het eerst in hun leven
voelen ze zich veilig. Vanaf nu is voor hen alles ‘de eerste keer’: een school, zwembad, bibliotheek,
mensenrechten, Sinterklaas en de paashaas.
Qasim klimt het podium op met de rugzak die hij uit zijn land meebracht. Wat zit er in? Zijn schoenen spreken niet, ze hoesten. Zijn enige speelgoed: drie knikkers. Welk verhaal vertelde hij aan zijn
kinderen? En hoe kijkt hij naar de wereld? Qasim vertelt het op een ontwapenende manier voor groot
en klein. Wij zijn allemaal mensen. En iedereen is op de vlucht. Waar een wil is, is een weg.
Er kunnen na de voorstelling ook vragen gesteld worden aan Qasim. In dat geval is er best iemand bij
die het gesprek modereert en die Engels spreekt. Qasim spreekt basis Nederlands maar kan zich voor
genuanceerde zaken beter in het Engels uitdrukken.
Leeftijd: voor alle leeftijden
Kostprijs: gratis, de enige voorwaarde is dat je ervoor zorgt dat Qasim ter plaatse geraakt en weer
terug naar waar hij op dat moment verblijft. Op dit ogenblik is dat het opvangcentrum van Lanaken
in Limburg.
Benodigdheden: een microfoon (enkel voor grote groepen)
Contact: leo.bormans@skynet.be
Duur: 50 minuten (kan ook korter)
Aantal kinderen: max 100

2.8. TENTOONSTELLINGEN
INFLATABLE REFUGEE – SCHELLEKENS EN PELEMANS (25/09/2016 – 15/10/2016)
Maak kennis met een vluchteling die ‘larger is than life’. Dit kunstenaarsduo komt met een statement
van formaat: Inflatable Refugee, ofwel een opblaasbare vluchteling van zes meter hoog. In zijn ogen
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rust een verweesde blik: is hij aangekomen in een veilige haven of wordt hij straks teruggestuurd naar
de ellende die hij wil ontvluchten?
De uitvergroting is een bewuste keuze. Ze laat de vluchteling toe om tot ver voorbij de horizon te
kijken, niet gehinderd door grenzen of door papieren die hij niet heeft. De grootte zegt ook iets over
de manier waarop we in het Westen naar vluchtelingen kijken. Want zien wij hen niet vooral als een
groot probleem, en zelden als een opportuniteit?
Dat Schellekens & Peleman de figuur vervaardigden uit hetzelfde materiaal als de boten die door
mensensmokkelaars gebruikt worden om mensen over zee te versluizen, maakt de installatie extra
beklijvend. Inflatable Refugee is meer dan een uitnodiging tot bezinning. Het is een wake-up call.
Voor meer info kan je terecht op www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/inflatable-refugee/66c79753aa50-4d0a-8793-c2cce3d1798f
MET LEGE HANDEN – LIMBURGS PLATFORM VOOR VLUCHTELINGEN
Tijdens de tentoonstelling van de Genkse fotograaf Noortje Palmers en de Genkse journaliste Sylvie
Roelans i.s.m. Limburgs Platform voor Vluchtelingen (met steun van de dienst Diversiteit en Educatie van Stad Genk) worden 8 vluchtelingen voorgesteld met hun foto en vluchtverhaal. De tentoonstelling is een goede inleiding voor een vormingsmoment/gesprek.
Prijs: 150 euro + vervoersonkosten. Graag ook een verzekering voorzien voor eventuele schade. Gratis
voor LPV-leden.
Contact: Linda Delva tel: 0470/55.08.12
VROUWEN IN HET KLEIN KASTEELTJE – TRANSIT 51
Vrouwen die hun land ontvluchten, zijn meestal veel kwetsbaarder dan mannen. Vaak is het net het
vrouw-zijn dat hen dwingt tot een leven als vluchteling: ze vluchten voor een gedwongen huwelijk
of genitale verminking, of gaan op zoek naar gelijkheid. Soms zijn ze het slachtoffer van seksueel of
ander geweld en vaak dragen ze ook nog de zorg voor de kinderen die met hen meereizen. Hoe ziet
het leven van deze vrouwen er uit, hier in België? Hoe vinden ze hun plaats in het grootste opvangcentrum van het land? Hoe gaan ze om met het wachten op het antwoord op hun asielaanvraag, in
een gemeenschap van 850 bewoners? Maar vooral: kunnen ze nog dromen?
Fotografe Lisa Van Damme verbleef enkele weken in het Klein Kasteeltje, op zoek naar antwoorden
op deze vragen. Ze deelde er het leven, de dromen en de angsten van vijf vrouwen. Deze tentoonstelling loopt in samenwerking met Fedasil en Nikon.
www.tranziet.be.

3. VOLWASSENEN
3.1. BROCHURES EN INFOFICHES THEMA VLUCHTELINGEN
Correcte informatie over het thema vluchtelingen is de basis waarop je begint te werken. Wat is
een vluchteling? Hoe zit dat nu met de Europese en Belgische regelgeving? Hoe ziet de opvang van
vluchtelingen in België eruit? Deze en andere thema’s krijgen hierin een plaats. Wanneer je als leerkracht of begeleider zelf aan de slag wilt met het thema vluchtelingen is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn.
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Vluchtelingenwerk heeft een aantal brochures ontwikkeld die informatie verschaffen over verschillende aspecten van het thema. Je kan elk van deze brochures online raadplegen, maar je kan bij Vluchtelingenwerk ook een infopakket bestellen met volgende uitgaven:
—— Brochure Wat is een vluchteling
—— Brochure Wat is Dublin
—— Brochure Wat is Resettlement
—— Brochure Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling
Naast deze informatiebrochures kunnen ook andere rapporten van Vluchtelingenwerk of haar partners relevant zijn voor het bespreken van specifieke onderwerpen binnen het actuele debat rond asiel
en migratie. Deze brochures en rapporten zijn te bestellen en/of downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties.

3.2. LESPAKKETTEN EN EDUCATIEF MATERIAAL
VORMINGSPAKKET “WAT IS EEN VLUCHTELING” – VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
Met deze interactieve vorming maak je duidelijk wat een vluchteling precies is.
Het pakket bevat een handleiding, presentatie, bundel met achtergrondinformatie en bijlage met te
printen materiaal. Je kan ook de bijhorende brochure ‘Wat is een vluchteling’ raadplegen en verspreiden onder de leerlingen. Je kan het pakket downloaden via www.vluchtelingenwerk.be/publicaties/
educatief-pakket-wat-is-een-vluchteling
EDUCATIEF MATERIAAL “CLICHÉS EN MYTHEN OVER VLUCHTELINGEN” – MOTIEF
Dit educatief materiaal laat je nadenken over clichés en mythen die de ronde doen over vluchtelingen. Met tien kaarten, die telkens een cliché en achtergrondinformatie bevatten, daagt dit educatief materiaal je uit tot nuance en vragen stellen bij clichés. Het pakket is gratis te downloaden op de
website van Motief en verschaft meer uitleg over hoe je het materiaal kan gebruiken in een groep.
www.motief.org/index.php/publicatie/werkvormen-en-cursusmateriaal

3.3. VORMINGEN
VORMING “WAT IS EEN VLUCHTELING” – VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
Wil je graag meer leren over vluchtelingen en de asielprocedure? Wat het verschil tussen asielzoeker,
vluchteling en subsidiaire bescherming is? Wat de rol van de Dienst Vreemdelingenzaken of het
Commissariaat Generaal in de asielprocedure is?
Tijdens onze basisvorming asiel staan we stil bij de verschillende begrippen en lichten we op een toegankelijke manier de asielprocedure toe. We kijken op een interactieve manier naar het verloop van
de procedure in België. Elke deelnemer krijgt een documentatiemap.
Duurtijd: 2,5 uur
Leeftijd: 18+
Kostprijs: 400€ + vervoersonkosten
Te voorzien materiaal: beamer, scherm
Aantal deelnemers: minimum 15 en maximum 30
Contact: info@vluchtelingenwerk.be
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SPREKER ALS INLEIDING OP FILM, THEMADAG ENZ. – VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN
We bekijken deze vragen ad-hoc. Afhankelijk van beschikbaarheid, aanbod en grote van de doelgroep
kan één van de medewerkers een toelichting komen geven.
Leeftijd: 18+
Kostprijs: 350 € + vervoersonkosten
Aantal deelnemers: minimum 50
Contact: info@vluchtelingenwerk.be

3.4. EDUCATIEF SPEL
VLUCHTELINGENTEST – EVANGELISCHE OMROEP
Deze interactieve website laat je inleven in wat iemand op de vlucht meemaakt. Leer onderweg over
lastige keuzes, grenscontroles en vluchtroutes. Deze website laat studenten toe zich in te leven en
biedt een goede opstap om verder te werken rond het thema in je les. vluchtelingen.eo.nl/opdevlucht
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DEEL 2: SCHIET IN ACTIE!
1. MAAK JOUW SCHOOL GASTVRIJ!
1.1. IS JOUW SCHOOL GASTVRIJ?
HOE GASTVRIJ IS JOUW SCHOOL? – KLASSE
Klasse stelde een handige vragenlijst op met tien vragen die je helpen een beeld te vormen van hoe
gastvrij jouw school is. Beantwoord de vragen en ga aan de slag om je school gastvrijer te maken en
het onthaal van vluchtelingenkinderen op je school beter te organiseren. www.klasse.be/7002/hoegastvrij-is-school-vluchtelingen
LAAT JE INSPIREREN DOOR GASTVRIJE GEMEENTE
Je kan als school of klas heel veel verschillende dingen doen om asielzoekers en vluchtelingen te
helpen bij hun integratie. Vluchtelingenwerk Vlaanderen verzamelde de afgelopen jaren via haar campagne Gastvrije Gemeente tientallen voorbeelden van zulke initiatieven van scholen. Neem dus zeker
een kijkje op de website en laat je inspireren!
Hieronder vind je ook enkele voorbeelden en tips die je als school of klas kunnen helpen om iets te
doen voor vluchtelingen en asielzoekers.
OKAN-KLASSEN
In verschillende scholen worden OKAN (Onderwijskansen anderstalige nieuwkomers) klassen georganiseerd. De OKAN klassen bestaan niet enkel uit asielzoekers en vluchtelingen maar de leerlingen
zijn allemaal nieuw in ons land en proberen zich te integreren. Samen de OKAN klassen kan je
projecten of activiteiten organiseren voor de hele school.
—— Voorbeeld: OKAN Sint-Maarten in Beveren Waas zette een sportproject op. Samen met de anderstalige leerlingen werd er getraind voor de Short Run van de Antwerp 10-Miles. Financiële en
praktische steun werd via een peter- en meterproject georganiseerd.
—— Voorbeeld: Middenschool 2 in Herk-de-Stad, laat anderstalige leerlingen uit de onthaalklas activiteiten ondernemen met de andere leerlingen van de school. Via het project ‘Around de World’
worden speeddatesessies georganiseerd, wordt er samen gekookt, een quiz gespeeld enz.
BUDDY’S, PETERS- EN METERS
Je kan er als school of klas voor kiezen om vluchtelingen te ondersteunen door een buddy, peter of
meter aan te stellen. Dat kan een medeleerling zijn, iemand die het reilen en zeilen van de school
goed kent en de vluchteling wegwijs maakt, of vrijwilligers, ouders, leerkrachten, oud-leerlingen, enz.
Zij kunnen praktische taken op zich nemen (organisatorische hulp, administratie of taallessen) of
kunnen een aanspreekpunt zijn voor nieuwkomers. De Université Populaire d’Anderlecht heeft een
aantal vrijwilligers, ouders en leerkrachten die vluchtelingen ondersteunen als peter of meter.
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1.2. PROJECTOPROEP WERELDBURGERSCHAPEDUCATIE – KLEUR BEKENNEN
Ben je leerkracht in het basis- of secundair onderwijs of leerkracht in opleiding? Vind je werken aan
wereldburgerschap belangrijk? Wil je graag een project opzetten met je collega’s maar weet je niet hoe
te starten? Of ben je al aardig op weg, maar mis je financiële middelen? Doe dan mee aan de projectoproep van Kleur Bekennen en spoor je school aan om actieve wereldburgers te zijn! <link?>

1.3. GEEF FINANCIËLE STEUN
Je kan als school of klas je steentje bijdragen door organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen te
ondersteunen. Leerlingen uit het VBS TrapOp in Retie bijvoorbeeld namen zelf het initiatief om iets
te doen rond vluchtelingen en zij organiseerden een markt met verschillende activiteiten en schonken
de opbrengst aan het Rode Kruis. Leerlingen van de Freinetschool De Vlieger uit Gent zetten zich
dan weer in voor de vluchtelingen die in Calais verblijven. www.kleurbekennen.be/aan-de-slag-metje-klas/financiele-ondersteuning

2. TOON HOE GASTVRIJ JE BENT!
Er gebeurt al heel wat voor en met vluchtelingen in scholen. Heeft je klas via theater rond vluchtelingen gewerkt? Probeer je geld in te zamelen voor kinderen op de vlucht? Organiseert je school
taalklassen voor vluchtelingen? Sporten je leerlingen samen met jongeren uit het asielcentrum in de
buurt? Heb je een bijzondere samenwerking met het Lokaal Opvang Initiatief? Zet jouw school of
klas zich met andere woorden in om vluchtelingen snel thuis te laten voelen? Laat het ons weten via
www.gastvrijegemeente.be, maak kans op een Gastvrije award en 1000 euro en inspireer anderen.
Je kan iedereen in de buurt tonen dat je een gastvrije school bent door raambordjes op te hangen. Zo
roep je ook anderen op om zich gastvrij op te stellen! Je kan de raambordjes online bestellen via www.
gastvrijegemeente.be/raambordjes-en-pins.

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN | INSPIRATIEGIDS VOOR HET ONDERWIJS · 31

3. VLUCHTELINGEN VERWELKOMEN IN JOUW KLAS
Het thema vluchtelingen is niet enkel een thema dat je kan bespreken tijdens lessen of themadagen.
Het kan ook dat jonge asielzoekers of vluchtelingen op jouw school of in je klas terecht komen.
Daarom wil deze gids je ook helpen met tips over hoe je kinderen en jongeren op de vlucht gastvrij
kan ontvangen.
Als leerkracht of school kan je ook een rol spelen in de zoektocht naar lokale integratie voor jonge
asielzoekers en vluchtelingen. Je kan hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met lokale jeugdbewegingen, sportverenigingen enzovoort. Hieronder vind je een kort informatieoverzicht dat je kan
helpen om lokale organisaties te betrekken.
REEKS ‘ASIELZOEKERS’ – KLASSE
‘Asielzoekers’ is een reeks opgesteld door Klasse om scholen en leraren te helpen om asielzoekers en
vluchtelingen op school en in de klas te verwelkomen. Ze bevat verhalen, duiding, tips, experts aan
het woord, enz. Klasse gaat daarnaast ook dieper in op de ondersteunende rol die de leerkracht kan
opnemen wanneer vluchtelingen en asielzoekers bij hem of haar in de klas terechtkomen. www.klasse.
be/reeks/asielzoekers
VLUCHTELING IN DE KLAS – VLAAMSE ONDERWIJSRAAD
Hoe vang je vluchtelingenkinderen op in je school? Waar moet je op letten? Dit boek biedt de school,
leerkrachten en de schoolbegeleidingsdienst een voorzet tot een efficiënte aanpak en toont aan dat je
als schoolteam en leerkracht een belangrijke steun kan betekenen. www.maklu.be/MakluEnGarant/
BookDetails.aspx?ID=9789053509531
EEN VLUCHTELING IN DE KLAS – ZITDAZO - ALLEMAAL KINDEREN
Onderwijs en naar school gaan is voor alle kinderen en jongeren belangrijk. Vrienden maken, sociale
vaardigheden uitbouwen, hun weg leren vinden, spelen en gewoon de kans krijgen om jong te zijn.
Voor kinderen en jongeren op de vlucht des te meer. Zitdazo helpt je op weg met praktische tips.
www.zitdazo.be/workshop-vluchteling-in-de-klas
SAMEN ÉÉN! – TUMULT
Vluchtelingenkinderen zijn in de eerste plaats kinderen. En kinderen willen spelen! Zijn ze ook
welkom op jouw speelplein of in jouw jeugdbeweging? Ontdek praktische tips over hoe je vluchtelingenkinderen kan bereiken en motiveren. Deze tips komen uit de ervaringen van de zomerkampen en
animatorcursussen van Tumult. Daarom schreven zij ‘Samen één!’, een boek over vluchtelingenkinderen in het jeugdwerk. www.tumult.be/producten/samen-een
SCOUTING EN ASIELZOEKERS – SCOUTS & GIDSEN VLAANDEREN
Op de website van Scouts & Gidsen Vlaanderen krijg je een overzicht van veel gestelde vragen met
antwoorden die betrekking hebben tot het verwelkomen van kinderen en jongeren op de vlucht.
Deze informatie kan nuttig zijn als je een lokale scoutsgroep wil contacteren. www.scoutsengidsenvlaanderen.be/over-ons/scouting-en-asielzoekers
VLUCHTELINGEN IN JOUW CHIROGROEP – CHIRO
Ook Chiro heeft op haar website een uitgebreid aanbod aan informatie. Naast concrete tips, vind je
er ook een overzicht van leuke initiatieven voor vluchtelingen genomen door lokale Chirogroepen.
www.chiro.be/info-voor-leiding/diversiteit/omgaan-met-verschil/vluchtelingen

32 · ASIELZOEKERS & VLUCHTELINGEN | VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

4. UITWISSELEN MET VLUCHTELINGEN UIT DE BUURT
Ga op stap met je klas, leer zelf kinderen op de vlucht kennen en draag bij aan hun integratie in
België. Contacteer een opvangcentrum, onthaalklas of opvanginitiatief in je buurt, of neem contact
op met een vrijwilligersgroep. Kinderen krijgen de kans elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te
ondernemen. Ze kunnen bijvoorbeeld samen de lokale bibliotheek ontdekken of samen spelen tijdens
activiteiten van de lokale jeugdorganisaties. Daarnaast krijgen je leerlingen de kans om met eigen
ogen te zien hoe de opvang van asielzoekers in België georganiseerd is en hoe het leven van jongeren
op de vlucht er uitziet. Hieronder vind je meer informatie over hoe je een uitwisseling kan organiseren.
HOE BEGIN IK ERAAN? ZOEK EEN PARTNER IN JE BUURT.
Je kan rechtstreeks contact opnemen met de directie van een opvangcentrum, opvanginitiatief of het
OCMW (zie hieronder).
Je kan ook contact opnemen met een andere organisatie of vrijwilligersgroep in jouw buurt om
dit samen te organiseren. In heel Vlaanderen zijn er vrijwilligersgroepen actief die asielzoekers en
vluchtelingen begeleiden. Deze vrijwilligers zullen enthousiast zijn om samen met jou rond het
thema te werken! Wil je weten of er in jouw buurt een vrijwilligersgroep actief is? Surf dan naar www.
vluchtelingenwerk.be/vrijwilligersgroepen.
Je kan ook integratiediensten en –centra aanspreken om samen met jou een uitwisseling te organiseren. Op www.kruispuntmi.be/thema/inburgering-en-integratiebeleid/diensten-integratie-en-inburgering#2 vind je alle adressen en contactgegevens terug.
—— Voorbeeld: In Turnhout werd een project opgericht om alle jongeren uit opvangcentra in de omgeving de kans te geven in dezelfde buurt naar school te gaan. Hivset nam het initiatief en er werd
samengewerkt tussen scholen, OKAN-klassen, leerkrachten en vrijwilligers.
HOE WEET IK OF ER OPVANG VOOR ASIELZOEKERS IN MIJN BUURT IS?
Hieronder vind je alle opvanginitiatieven in Vlaanderen. Klik op de link en kijk of er in jouw gemeente een opvangcentrum of een kleinschalig opvanginitiatief is.

Open collectieve opvangcentra
Fedasil heeft in Vlaanderen en Brussel eigen grootschalige opvangcentra. Ook het Rode Kruis
Vlaanderen organiseert in opdracht van Fedasil opvang van asielzoekers in opvangcentra. Het aantal
bewoners varieert van 75 tot meer dan 800 asielzoekers per centrum.
—— Opvangcentra Fedasil: www.fedasil.be/nl/center
—— Opvangcentra Rode Kruis: www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Asiel/Opvangcentra/

Kleinschalige, individuele opvang
Om de kleinschalige opvang te organiseren heeft Fedasil in Vlaanderen overeenkomsten met Vluchtelingenwerk en de lokale opvanginitiatieven van OCMW’s (LOI). Asielzoekers wonen er in individuele woningen (huizen, appartementen of studio’s).
—— Opvang Vluchtelingenwerk Vlaanderen: www.vluchtelingenwerk.be/thema/opvangpartners.php
—— Lokale opvang Initiatieven – OCMW’s: contacteer het OCMW van je gemeente

VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN | INSPIRATIEGIDS VOOR HET ONDERWIJS · 33

GA IN GESPREK
Het kan erg interessant zijn om leerlingen in gesprek te laten gaan met vluchtelingen. Persoonlijke
verhalen maken de vluchtelingenproblematiek tastbaarder en begrijpelijker en geven vluchtelingen de
kans hun verhaal te vertellen.
—— Voorbeeld: Het Stedelijk Lyceum Pestalozzi (Wilrijk) organiseerde een multicultureel buffet en
nodigde een aantal asielzoekers die in het centrum te Linkeroever verblijven uit om hun verhaal
te vertellen.
—— Voorbeeld: Het Berthoutinstituut te Mechelen nodigde zes vluchtelingen uit om hun verhaal te
vertellen als deel van een project rond het thema. Ruim zevenhonderd leerlingen luisterden naar
de getuigenissen en stelden vragen.
SAMEN ACTIVITEITEN DOEN
—— Samen dansen, praten, schilderen, koken, sporten … Kinderen en jongeren leren van elkaar door
samen te spelen en activiteiten te doen. Neem contact met een organisatie die creaworkshops,
danslessen of muzieklessen geeft of organiseer zelf een kooknamiddag, sportdag of andere activiteit.
—— Voorbeeld: Leerlingen van het Sint-Janscollege uit Sint-Amandsberg gingen op stap samen met
vluchtelingen uit het centrum van Astene. In de voormiddag leerden ze elkaar kennen, in de namiddag speelden ze een stadsspel.
—— Voorbeeld: Leerlingen van Heilige Familie van Ieper ontvingen vluchtelingen en gingen samen
Ieper verkennen. Er werd samen hockey gespeeld, in het kunstatelier gewerkt en veel gebabbeld.
—— Voorbeeld: Leerlingen die in het internaat van GO! Dendermonde verblijven, bakten samen pizza
met jongeren uit het opvangcentrum van Dendermonde.
TIP: Organiseer je een kookactiviteit? Dan vind je vast inspiratie in volgende kookboeken waarbij
ook vluchtelingenfamilies betrokken zijn: ‘Berchem à la carte’, ‘Een vree(md) Gents kookboek’,
‘Genk kookt’ en ‘Lekker Lokeren’.
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