Week van de Opvoeding 2018
Interessante sprekers wereldburgerschap
Op zoek naar een boeiende workshop of infomoment tijdens de Week van de Opvoeding?
Wij stellen enkele sprekers voor die een boeiend verhaal over (een aspect van) wereldburgerschap
kunnen brengen.
De sprekers komen deels uit de eigen EXPOO sprekersdatabank. Je kan deze sprekers hun
profiel verder bekijken op onze website en rechtstreeks contact nemen met de spreker van jouw
keuze.
Daarnaast selecteerden we enkele sprekers uit de Getuigenbank. Dit initiatief van het
Vredescentrum brengt sprekers en luisteraars samen. Ook hier kan je het profiel van de spreker
raadplegen op de website. Bij interesse neem je contact op met het Vredescentrum. Zij bekijken
de vraag met de spreker en brengen jullie in contact met elkaar.

Diversiteit
Uit de EXPOO sprekersdatabank:
Naïma Lafrarchi is houder van een Licentiaat Rechten en Master in de Onderwijskunde. Ze
werkte o.a. mee aan het boek 'Jong met een hart voor familie' (2015) waarin onder andere het
onderzoek bij Vlaamse moslim jongeren is opgenomen. Daarnaast is zij verbonden aan de
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven als praktijklector in de
masteropleiding Islamitische Theologie en Godsdienstwetenschappen. Voordien was zij bijna 10
jaar leermeester.
Aanbod: vorming, workshops, moderator,… over volgende domeinen: levensbeschouwing en
opvoeding, identiteitsontwikkeling bij jongeren en ouders, multiculturele en - religieuze
dynamieken binnen gezinnen en samenleving, interlevensbeschouwelijk dialoog /
competenties, ...
Meer info: http://www.expoo.be/lafrarchi
Thomas Peeters werkt bij ORBIT vzw als stafmedewerker racisme & diversiteit. Thomas geeft
rond deze thema’s vormingen, organiseert studiedagen en voert tal van projecten om racisme te
keren. Zijn aandacht gaat steevast uit naar alles wat kan bijdragen tot een juiste, inclusieve
beeldvorming over mensen met een migratieachtergrond. Daarnaast werkt Thomas samen met
andere organisaties aan culturele en levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer, in de
communicatie en het aanbod.
Aanbod: vorming over interculturele communicatie en omgaan met racisme
Meer info: http://www.expoo.be/thomas-peeters

Abdel Abali werkt bij het re-integratie- en adviesbureau Divers City in Nederland. Hij verdiept
zich in het thema ‘opvoeding in een multiculturele context’.
Aanbod: workshops, presentaties, cursussen en trainingen die antwoord zoeken op vragen als:
•

Wat is de beste manier om kinderen op te voeden in een context van culturele verschillen
en soms tegenstrijdige waarden en normen?

•

Welke zinvolle rol is voor ouders in deze weggelegd?

•

Welke rol wordt van scholen en andere relevante instanties in dit kader verwacht?

•

Wat kenmerkt de ontwikkeling van kinderen in een achterstandsituaties?

•

Welke inzichten hebben vanuit andere culturen?

Meer info: http://www.expoo.be/abdel-abali

Uit de Getuigenbank
Chris Schillemans richtte samen met Mohammed Ihkan de Stichting Communicatie in beeld op.
Als leerkracht in scholen met een aanzienlijke hoeveelheid migranten merkte ze dat er nood is aan
meer communicatie tussen de verschillende generaties en gemeenschappen. De stichting maakt
documentaire filmreportages die in die doelstelling passen.
Aanbod: vertoning video-reportage met eventueel aanwezigheid van getuigen. Nabespreking
en/of debat mogelijk. Bijvoorbeeld de reportage ‘Marokkaanse jongeren aan het woord’: zes
Marokkaanse jongeren gaan in debat met elkaar over thema’s die belangrijk zijn in verband met
hun aanwezigheid in België. In de videoreportage wordt een portret geschetst van de zes
jongeren.
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/chris-schillemans of contacteer het Vredescentrum op
info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.
Eveline Wouters werkte tijdens haar loopbaan steeds rond culturele diversiteit: ze werkte aan
verschillende socio-educatieve projecten die handelden over culturele taalgevoeligheden, de
impact van het uiterlijk, diversiteit op de werkvloer etc. Ze werkte als diversiteitconsulente en als
docente interculturele communicatie. Ook na haar pensioen wilt ze graag over deze thema’s
blijven spreken.
Aanbod: lezing of workshop rond volgende thema’s:
•

Heimwee

•

Culturele vanzelfsprekendheden: maatschappijmodellen, gelijkenissen, verschillen en
tegenstrijdigheden

•

Culturele diversiteit in gemengde relaties

•

De impact van het uiterlijk op persoonlijke ontplooiing, plaats in de maatschappij en de
invloed van het uiterlijk in een acculturatieproces

•

Interculturele communicatie

Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/eveline-wouters of contacteer het Vredescentrum op
info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.
Jempie Vermeulen is een blinde theatermaker en muzikant die via zeer uiteenlopende projecten
mensen voeling doet krijgen met leven met een beperking. Met de productie Black Wrap van
Theater Stap werd het verband tussen leven met een beperking en vrijheid aangetoond,
Sensorama gaf de toeschouwer/deelnemer de kans te ondervinden hoezeer zintuiglijke
waarnemingen misleiden. Ook in zijn lezingen staat Jempie stil bij het leven met allerlei vormen
van beperkingen in onze maatschappij. Hij spreekt over opleidingskansen en over hulpverlening,

over de hulpmiddelen waarover hij beschikt maar laat ook de luisteraar voelen wat het is om blind
te zijn. Hij vertelt anekdotes uit zijn dagelijks leven maar gaat ook in op de omgang met mensen
met een beperking, door ouders, hulpverleners en toevallige passanten.
Aanbod: lezing met ruimte voor vragen en voor bijvoorbeeld een blinddoeksessie, een
stadswandeling
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/jempie-vermeulen of contacteer het Vredescentrum
op info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.
Tom Van Mieghem werkte jaren als intercultureel trainer voor de Dienst Integratie Antwerpen.
Momenteel verzorgt hij de publiekswerking van Atlas, het Antwerpse trefpunt voor inburgering en
diversiteit (www.antwerpen.be/atlas). Zijn professionele ervaring combineert hij met een groot privéengagement als stadsgids en MAS-gids. Via zijn lezingen en interculturele gidsbeurten wilt hij
mensen informeren en sensibiliseren over diversiteitsthema’s, in het bijzonder inzicht verschaffen
in verschillende culturen en religies. Hij staat aan de wieg van de interreligieuze Cordobawandelingen en gidst regelmatig doorheen multicultureel Antwerpen (SchoonVolk, Generatie
Borgerhout, Zwart van 't Volk, "Koekenstad tussen twee kathedralen" voor oude en nieuwe
Belgen....)
Aanbod: interactieve lezing of wandeling rond volgende onderwerpen:
Multicultureel en multireligieus Antwerpen / de Wereld in Antwerpen
Antwerpen migratiegeschiedenis
Inleiding tot Islamitische culturen, Oost-Europese culturen, Afrikaanse culturen, Chinese culturen
Taal en Cultuur
Uiterlijk en Cultuur
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/tom-van-mieghem of contacteer het Vredescentrum
op info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.

Migratie
Uit de Getuigenbank
Chika Unigwe is geboren in Enugu, Nigeria. Ze woont nu met haar man en vier kinderen in
Turnhout. Ze behaalde haar licenciaat in Engelse taal en literatuur aan de University of Nigeria,
behaalde een post-graduaat aan de KU Leuven en doctoreerde aan de Universiteit van Leiden met
een proefschrift over mensen- en vrouwenrechten.
Met haar boeken (fictie, poëzie en educatieve boeken) won ze meerdere literaire prijzen in binnenen buitenland. In haar tweede roman Fata Morgana schrijft ze over de keuzes en ontworteling van
een immigrant.
Aanbod: In haar lezingen getuigt Chika over haar persoonlijke en professionele ervaringen als
nieuwe Belg.
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/chika-unigwe of contacteer het Vredescentrum op
info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.

Mensenrechten
Uit de getuigenbank
Abied Alsulaiman (°Syrië) is docent Arabisch, juridisch vertalen, literair vertalen en
cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven, campus Sint-Andries in Antwerpen. Dankzij zijn
persoonlijke ervaring kan hij een breed spectrum van thema’s, gerelateerd aan de islam, de
Arabische wereld en de moslimgemeenschap in België, aan bod laten komen.
Aanbod:
Mensenrechten in de Arabische wereld
De vrouw in de islam
Islam en geweld
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/abied-alsulaiman of contacteer het Vredescentrum op
info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.
Chantal Demeyere was meer dan dertig jaar actief als advocate aan de balie in Antwerpen. Door
de combinatie van haar passie voor recht, haar vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties en
verenigingen in Antwerpen en haar werk voor Unicef heeft ze een ruime kennis en ervaring
opgebouwd rond kinderrechten.
Aanbod: lezing, wandeling (in Antwerpse binnenstad), workshop rond volgende thema’s:
Kinderrechten (algemeen of focus op één specifiek recht)
Kindsoldaten, kinderarbeid, ondervoeding
De kinderrechtenwandeling: parcours langs rechten en gebouwen in de Antwerpse oude
binnenstad (kan ook zonder verplaatsing)
Wat is en wat doet Unicef?
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/chantal-demeyere of contacteer het Vredescentrum
op info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.

Jeannine Goudman is voorzitster van Unicef Antwerpen. In het kader van haar activiteiten voor
Unicef geeft ze al een vijftal jaar gastlessen in hoofdzakelijk scholen over kinderrechten. Met haar
werk voor Unicef wil ze kinderen – die de toekomst van de wereld zijn – de kans geven het waar
te maken door hen een goede start en degelijke kansen te geven zodat ze een waardig leven
kunnen leiden. Met haar lezingen wil ze toelichten hoe het met de Kinderrechten in de
ontwikkelingslanden gesteld is, de oorzaken en gevolgen van deze situatie, waarom en hoe wij
hier in het 'rijke' Westen kunnen en moeten helpen en wat UNICEF in dit kader doet.
Aanbod: gastles of lezing rond kinderrechten: het kinderrechtenverdrag, de toestand van de
kinderen hier vroeger en nu en de vergelijking met de toestand van de kinderen in de derde
wereld
Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/jeannine-goudman of contacteer het Vredescentrum
op info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.

Democratie en burgerzin
Uit de EXPOO sprekersdatabank
Marjan Huybrechts heeft bijna 20 jaar ervaring in het werken met groepen volwassenen. Ze
verdiepte zich in het hoe en wat van het volwassen leren. De waarderende benadering vormt
hierbij het uitgangspunt: de lerende en zijn ervaring staan centraal en vormen de basis van het
veranderingsproces.
Aanbod: Samen met de deelnemers probeert ze situaties te verbeteren of te veranderen, niet
door ze te bekijken als een probleem, maar door te kijken naar de oplossing! Hoe ziet de ideale
situatie eruit en wat doet elk individu dan? Wanneer loopt alles goed en wat doet ieder individu
dan? Via het aanbieden van theoretische kaders laat ze deelnemers naar hun eigen praktijk en
ervaringen kijken en verder groeien.
Meer info: http://www.expoo.be/omvorming-marjan-huybrechts

Vrede en conflicht
Uit de EXPOO sprekersdatabank
Guy Deboutte is voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, wetenschappelijk
medewerker aan de UAntwerpen en Katholieke Hogeschool Limburg en stafmedewerker bij
Leefsleutels vzw.
Aanbod: lezingen en vormingen over volgende thema’s:
•

Pesten op school/in de sportclub.

•

Agressie en geweld bij kinderen en jongeren.

•

Groeien in verbondenheid: het fundament voor een gezonde ontwikkeling.

•

Omgaan met goed en kwaad.

Meer info: http://www.expoo.be/gie-deboutte
Jacqueline Prins (NL) is coach en adviseur voor gezinnen, jongeren en professionele opvoeders
met opvoedvragen. Sinds 2012 heeft ze haar eigen praktijk ‘MiraMé’.
Aanbod: Workshop "wat zeg je?" over geweldloze communicatie in de opvoeding.
Meer info: http://www.expoo.be/jacqueline-prins
Veerle Lisabeth zag als advocaat jarenlang de 'strijdzijde' van conflicten in al zijn vormen. Als
bemiddelaar en conflictcoach nam ze zich voor om het belang en de zorg rond kinderen voorop te
zetten en een lans te breken voor geweldloosheid en oplossingsgericht helpen van mensen (door
zelf het heft in handen te nemen). Als conflictcoach is ze steeds op zoek naar de geweldloosheid
en 'geweldloze en duidelijke' communicatie in het vastleggen van regels en afspraken. Het model
van Nieuwe Autoriteit dient als basis voor haar werk.
Aanbod: vorming en workshops rond geweldloze communicatie
Meer info: http://www.expoo.be/lisabeth-veerle
Tomas Baum studeerde wijsbegeerte, toegepaste ethiek en internationale betrekkingen. Hij
werkte tot voor kort als directeur van het Vlaams Vredesinstituut, dat op basis van
wetenschappelijk onderzoek advies uitbrengt aan het Vlaams Parlement maar ook aan andere

beleidsniveaus, de media, ... Voordien maakte hij was hij directeur van de International Peace
Information Service vzw. Vanuit zijn professionele ervaringen, geeft Tomas Baum lezingen over
vredesgerelateerde onderwerpen.
Aanbod: Lezing met vragen en discussie achteraf over volgende onderwerpen:
•

Conflicthantering (theorie en praktijk)

•

Vredesopvoeding in Vlaanderen

Meer info: http://getuigenbank.be/spreker/tomas-baum of contacteer het Vredescentrum op
info@vredescentrum.be of op 03 292 36 51.

