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mondiale solidariteit

Het Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit heeft heel wat boeiende en recente boeken en SDG-
materialen die voor organisaties met een project in het globale Zuiden relevant zijn. Verschillende thema’s 
worden in de collectie opgenomen: mondiale solidariteit, beeldvorming, dekolonisering en nog veel meer. 
Alle fysieke boeken, folders en materiaal uit de inspiratielijst hieronder zijn gratis te ontlenen bij het 
documentatiecentrum. Bij interesse kan je mailen naar mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be 
Je kan ook zelf op zoek gaan naar materialen in onze catalogus aan de hand van een trefwoord. 

Naast het fysieke materiaal verschenen er de laatste periode ook heel wat boeiende online publicaties. 
In deze inspiratielijst namen we verschillende inspirerende online bronnen op, maar houd er rekening mee 
dat de lijst zeker niet volledig is. 

Inspiratielijst: met informatief en 
educatief materiaal voor organisaties 
met een project in het globale Zuiden

Onze catalogus 
raadplegen 
Scan me

http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&branch=Provinciale+Bibliotheken%2FPam+Ename
http://zoeken.oost-vlaanderen.bibliotheek.be/?p=provbib&bran
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Iedereen wint 
Gezond altruïsme als wapen tegen extreme armoede 
Bart Cools, Bruno Rouffaer 
Paris Books, 2022

Thema’s: armoede, ontwikkelingssamenwerking

Hoewel de situatie sinds de eeuwwisseling gunstig geëvolueerd is, leven er 
nog steeds honderden miljoenen mensen op deze planeet die geen 
regelmatige toegang hebben tot de meest elementaire gezondheidszorg, 
basisonderwijs, drinkbaar water, toiletten, voedsel en huisvesting. Een 
situatie die onvoorstelbaar is voor de meesten onder ons en moeilijk te 
rijmen valt met de technologische vooruitgang die we dag na dag boeken. 
Vele mensen vallen ten prooi aan apathie, vrezen dat het gevecht tegen 
extreme armoede een verloren zaak is en denken dat hun bijdrage geen 
echt verschil kan maken. Gelukkig hebben ze het mis. Gezond altruïsme is 
de sleutel. Gezond altruïsme is noch rechts noch links, heeft geen kleur, 
geen leeftijd en geen vervaldatum. Het is een besmettelijk en oneindig 
krachtig virus, misschien wel de meest natuurlijke, universele strategie om 
extreme armoede aan te pakken. Dit boek toont aan hoe iedereen, op zijn 
eigen manier en met zijn eigen middelen kan winnen bij het inzetten van 
gezond altruïsme.

Samen de handen ineen  
Ervaringen met kleinschalige projecten  
Roel Meijers, Marianne Van Eijndhoven 
NPN Drukkers, 2021 

Thema’s: mondiale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking 

“Terugkijkend op bijna twintig jaar Stichting Harambee Holland is ons 
vooral opgevallen hoe complex het werk in een ontwikkelingsland is. 
Maar ook hoeveel je samen met de lokale gemeenschap kunt bereiken: 
met respect, enthousiasme, plezier, gevoel voor humor en 
doorzettingsvermogen.” ‘Samen de handen ineen’ geeft de kern weer van 
het werk van Roel en Marianne Meijers- van Eijndhoven. Samen met de 
mensen in Kenia werken zij aan projecten, waarbij het principe van ‘geen 
vraag, geen project’ voorop staat. Zij beschrijven hun ervaringen aan de 
hand van vele praktische, organisatorische en ook sociaal-culturele 
aspecten. Daarbij komen zowel successen als teleurstellingen aan de orde. 
Wat werkt wel en wat niet en hoe ervaart de lokale gemeenschap hun 
inzet? De vele voorbeelden geven kleur aan deze praktijk, inzicht in de 
complexiteit van het werk en handreikingen voor een mogelijke aanpak. 
De ervaringen en bevindingen in dit boek kunnen hopelijk voor velen een 
hulpmiddel zijn bij hun werk om het leven van lokale gemeenschappen te 
verbeteren.

Boeken
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Van liefdadig naar rechtvaardig
11 stemmen over de toekomst van internationale solidariteit 
Els Hertogen 
Lannoo Campus, 2021

Thema’s: mondiale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking 

Conflicten, hongersnood, armoede, gedwongen migratie, discriminatie ... 
Er is nog steeds te veel onrecht in onze wereld. De grondoorzaken daarvan 
worden niet aangepakt en internationale solidariteit wordt nog te vaak tot 
ontwikkelingssamenwerking vernauwd. Hoog tijd voor heldere analyses en 
visies op de toekomst.
Kan er sprake zijn van gelijkwaardige samenwerking in een wereld die de 
koloniale erfenis nog niet van zich afschudde? Waar zit de ongelijkheid die 
we vandaag moeten aanpakken? Hoe vullen we internationale solidariteit 
het best in om dit écht aan te pakken?
Elf toonaangevende internationale stemmen tonen in prikkelende essays 
hoe internationale solidariteit er volgens hen moet uitzien. Ze schuiven 
ideeën en concrete pistes naar voren die de huidige denkbeelden en 
praktijken uitdagen. Van liefdadig naar rechtvaardig is een oproep tot 
daadkracht op elk facet van onze toekomst, van herverdeling over ecologie 
tot dekolonisatie en technologie.

Sterk burgerschap 
Burgerschapskwaliteiten als voedingsbodem voor een bloeiende democratie 
Eric Lancksweerdt 
Gompel&Scavina, 2022 

Thema’s: burgerschap, democratie

We zijn meer dan we lijken. We kunnen meer dan we denken. Als mens en 
als burger. We beschikken over tal van kwaliteiten die we kunnen 
ontdekken, versterken en ten dienste stellen van de gemeenschap. Denk 
maar aan zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid, solidariteit, creativiteit en 
nog vele andere. Deze burgerschapskwaliteiten dienen als voedingsbodem 
voor een bloeiende democratie. Omgekeerd is een gezonde democratie 
erop gericht die burgerschapskwaliteiten te ontwikkelen, om zo te komen 
tot een sterk burgerschap. Moderne vormen van burgerparticipatie maken 
dit mogelijk. Sterk burgerschap laat ons toe de sprong te maken van het ‘ik’ 
naar het ‘ik en wij’. Het stelt ons in staat om samen maatschappelijke 
uitdagingen aan te gaan. De kracht van dit boek ligt in de veelzijdige 
benadering van burgerschap en democratie. Politieke inzichten, ethiek en 
wereldse spiritualiteit worden naadloos met elkaar verweven. Naast 
verfrissende beschouwingen omvat het boek talrijke praktische 
voorbeelden, uit Nederland en België.
Het boek is geschreven voor iedereen die zich interesseert voor 
democratische vernieuwing, burgerschap, burgerparticipatie en 
optimalisering van de politieke besluitvorming.
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Particuliere fondsenwerving door 
Belgische non-profitorganisaties
Onderzoeksresultaten in de praktijk 
HOGENT, Fundraisers Alliance Belgium 
2022

Thema’s: fondsenwerving 

Dankzij de deelnemende fondsenwervers kregen de HOGENT en FAB 
inzicht in hoe Belgische organisaties te werk gaan, waar fondsenwervers 
tegenaan lopen, welke kanalen ze gebruiken, welke kansen ze zien …  
Al hun ervaringen werden gebundeld in een boek, gespekt met tips en 
inspirerende voorbeelden uit de literatuur en praktijk. In het boek 
benadrukken ze het belang van een professionele fondsenwervingsaanpak 
om succesvol structureel giften te werven. 
Het boek kan je ook gratis online downloaden. 

De digitale diaspora 
De virtuele realiteit van de multiculturele samenleving 
Valerie Frissen 
Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, 2008

Thema’s: diaspora, communicatie 

ICT heeft zich in een onvergelijkbaar rap tempo genesteld in vrijwel alle 
domeinen van ons dagelijkse leven. Vooral jongeren – de digital natives – 
zijn permanent verbonden met leeftijdsgenoten. Het drukke contact dat 
jongeren hebben met hun vriendengroep, is natuurlijk niet nieuw. Nieuw is 
de extreme intensivering daarvan dankzij digitale communicatiemedia. In 
deze derde FORUM Jaarlezing belicht Valerie Frissen de belangrijke ril die 
digitale technologie speelt in de zoektocht van migranten naar identiteit. 
ICT verbindt hen letterlijk met netwerken in het land van herkomst en 
tegelijk met netwerken in het land waar zij wonen. 

Inclusieve communicatie 
Alles wat je moet weten om een divers publiek te bereiken  
Hanan Challouki 
Pelckmans, 2021 

Thema’s: communicatie, beeldvorming 

In een samenleving die steeds diverser wordt, gaan bedrijven en 
overheden constant op zoek naar manieren om efficiënt te communiceren 
en hun doelpubliek te verbreden. Het verschil tussen de diversiteit in de 
samenleving en het gebrek eraan in het merendeel van de sectoren is 
enorm groot. Bedrijven zijn zich steeds vaker bewust van het potentieel 
van diverse doelgroepen en willen weten hoe ze die effectief kunnen 
bereiken. Het ontbreekt interne communicatiediensten en creatieve 
bureaus echter aan de nodige expertise om daar werk van te maken.
Met dit boek wil Hanan Challouki daar verandering in brengen. Inclusieve 
communicatie is een strategische benadering die het mogelijk maakt voor 
merken om relevant te blijven in een superdiverse samenleving, nieuwe 
doelgroepen beter te leren kennen en de eigen communicatie- en 
marketingdoelstellingen te overtreffen.

Scan me

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DjH3XBoJxUus1ybHIdTMzcxXb_jJ-tVOtYX_kkhRWFdUQU01UUZITE1OMlhHNlJERzRDSVBGN0cySi4u
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Diversiteitscommunicatie 
Verbindende communicatie & marketing 
Ingrid Tiggelovend 
Studio Sesam, 2019

Thema’s: communicatie, beeldvorming 

We leven in een hyperdiverse samenleving. Burgers gericht aanspreken 
vraagt meer van organisaties dan ooit tevoren. Hoe leggen we de brug naar 
diverse burgers en gebruikers die (digitaal) allemaal verbonden zijn met 
elkaar? Met het concept diversiteitscommunicatie prikkelen we de lezer om 
verbindend en geloofwaardig te communiceren, ook naar die groepen die 
kampen met sociale ongelijkheid en discriminatie.
Samen met Arteveldehogeschool en de dienst diversiteitsbeleid van de 
Vlaamse overheid heeft de auteur Ingrid Tiggelovend goede praktijken, 
praktische tips en waardevolle inzichten voor een geslaagde 
diversiteitscommunicatie kunnen bundelen. Met dit praktische boek 
bieden we medewerkers en teams een houvast om meer aansluiting te 
vinden bij iedereen van de doelgroep.

De mens in opstand
Brigitte Herremans 
Academia Press, 2019 

Thema’s: beeldvorming, storytelling 

Wat kan literatuur betekenen in de strijd voor mensenrechten? Moet fictie 
rechtvaardigheid propageren of een handleiding voor activisme zijn? 
Brigitte Herremans betoogt dat de rol van literatuur elders ligt. Literatuur 
biedt inzicht in de mens, geeft een naam en een gezicht aan de anonieme 
massa en stimuleert lezers om prikkelende ideeën te omarmen. Dankzij de 
troost en kracht van verhalen kunnen mensen omgaan met een 
onvolmaakte wereld en zich een andere toekomst inbeelden.

Afrika is geen land
Dipo Faloyin 
De Bezige Bij, 2022 

Thema’s: Beeldvorming, kolonialisme 

Afrika, een continent van bijna 1,5 miljard mensen, 54 landen en meer dan 
2000 talen, wordt regelmatig gereduceerd tot één simpel verhaal. Afrika is 
geen land dicht de gaten.
Al te vaak wordt Afrika voorgesteld als een droog, rood safarilandschap, 
geteisterd door hongersnood, armoede en conflicten. In dit verrijkende en 
bij vlagen humoristische boek corrigeert Dipo Faloyin deze beperkte blik en 
presenteert hij een gelaagd en multidimensionaal beeld van het continent. 
Hij neemt ons mee naar het zinderende stadsleven in Lagos, schetst de 
levendige West-Afrikaanse rivaliteit over wie de beste jollofrijst maakt en 
verhaalt over democratie in zeven dictaturen. Tegelijk laat hij zien hoe 
willekeurig de landsgrenzen door witte Europese kolonisatoren getrokken 
werden, legt hij bloot hoe negentig procent van het materiële cultureel 
erfgoed tijdens het koloniale tijdperk werd gestolen – en hoe moeilijk het 
tot op de dag van vandaag is om dat terug te krijgen. Afrika is geen land is 
een intiem en politiek verhaal waarin de alledaagse realiteit van het 
continent – in al zijn facetten en met al zijn verschillende culturen.
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Racisme, stop de pijn
Naima Charkaoui, Ikrame Kastit 
Epo, 2022

Thema’s: racisme 

Wat is racisme precies? Wat kan ik eraan doen? Hoe reageer ik als iemand 
zich racistisch gedraagt tegen mij, of als ik racisme zie gebeuren? Waarom 
voel ik me zo vreemd als ik er het slachtoffer van ben? Dit boek is er voor 
iedereen die de pijn van racisme wil stoppen: kinderen die er zelf mee te 
maken krijgen én kinderen die een bondgenoot willen zijn. Het leert je hoe 
racisme eruit kan zien, dat racisme kwetsuren veroorzaakt, en hoe je ermee 
omgaat. Je kan het in je eentje lezen, met een vriendin of vriend of samen 
met een volwassene - een ouder of opvoeder, een leerkracht, een 
jeugdwerker of een buurtwerker. Stop de pijn. Begin met dit boek.

We moeten allemaal feminist zijn
Chimamanda Ngozi Adichie 
De bezige bij, 2022

Thema’s: feminisme 

Pleidooi door de uit Nigeria afkomstige feministe voor een gelijke 
behandeling van man en vrouw, gelijke rechten en een genderneutrale 
opvoeding.
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Sprekende beelden uit het zuiden
Inspiratiegids 
Provincie West-Vlaanderen, 2018 

Thema’s: beeldvorming 

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Je kan nog zo veel vertellen 
over je project, maar een foto zal veel langer blijven hangen. De Provincie 
West-Vlaanderen stimuleert Wereldburgerschap en besteedt daarbij 
bijzondere aandacht aan het Zuiden. Ze ondersteunt projecten in het 
Zuiden, maar –en dat is minstens even belangrijk- ze wil het draagvlak voor 
Wereldburgerschap in de Provincie ook  verstevigen. Beeldmateriaal is 
essentieel om projecten-en bij uitbreiding het Zuiden- een gezicht te 
geven, hier in West-Vlaanderen. Met de fotowedstrijd ‘sprekende beelden 
uit het Zuiden’ brengt de Provincie West-Vlaanderen het belang van goede 
foto’s voor het voetlicht. Het resultaat is deze inspiratiegids. Het beoogde 
doel is meervoudig: vierde pijlers in de spots zetten, hoogwaardige foto’s 
verzamelen, maar ook nog eens de nadrukleggen op correcte en 
genuanceerde beeldvorming.

Woorden en beelden k(l)eurig kiezen
Communiceren met een cultureel divers publiek  
Ingrid Tiggelovend 
Verbal Vision 

Thema’s: communicatie, beeldvorming 

De brochure ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ is in de eerste plaats 
bedoeld voor communicatiemedewerkers, vormgevers, tekstschrijvers, 
onderzoekers en beleidsmedewerkers. Maar iedereen die aansluiting zoekt 
bij een divers publiek kan er voordeel uithalen.

Inleefreizen 
Inspiratiegids Groepsreizen naar het Globale Zuiden  
Provincie West-Vlaanderen, 2018

Thema’s: inleefreizen

Inleefreis, projectreis, bouwkamp… Dit soort groepsreizen naar opstartende 
of bestaande projecten bij partners in het globale Zuiden worden 
regelmatig georganiseerd. Het Wereldhuis ontvangt geregeld 
subsidieaanvragen met een link naar inleefreizen. Er zullen altijd voor- en 
tegenstanders van inleefreizen zijn, maar een goede omkadering verhoogt 
in elk geval wel de leerkansen tot wereldburgerschapseducatie. Deze 
inspiratiegids moet jou helpen om je inleefreis goed aan te pakken. Zo 
vermijd je niet alleen de valkuilen, maar haal je er het maximum uit.

Folders
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Een praktische gids voor communicatie over 
mondiale rechtvaardigheid en solidariteit
Een alternatief voor de taal van ontwikkeling, hulp en liefdadigheid 
Framing matters

Thema’s: communicatie 

Hoe we praten over mondiale problemen beïnvloedt de manier waarop we 
erover nadenken, hoe we die problemen aanvoelen en hoe we erop 
reageren. Taal heeft dus de macht om sociale verandering vorm te geven. 
Deze praktische gids stelt een andere aanpak voor bij communicatie over 
mondiale problemen. Hij vervangt het verhaal van ontwikkeling, hulp en 
liefdadigheid door een verhaal over mondiale rechtvaardigheid en 
solidariteit. De inhoud van deze gids zal zich verder ontwikkelen 
naarmate we de boodschappen toepassen en uittesten.
☞ Ga naar de online publicatie 

Noord-Zuid uit de koker
Naar evenwaardige globale partnerschappen 
Ngo-federatie, 2021 

Thema’s: ontwikkelingssamenwerking, mondiale solidariteit 

Hoe komen ngo’s los van de Noord-Zuid-kokers in hun programma’s, 
hun organisatiemodel en hun discours? Wat betekent ontkokering 
in de praktijk? En hoe begin je aan zo’n veranderingsproces?
☞ Ga naar de online publicatie 

Dekoloniseer.nu! 
Praktische inspiratiegids voor rechtvaardige internationale samenwerking 
11.11.11, ngo-federatie, 2021

Thema’s: mondiale solidariteit, dekolonisering 

Met deze online publicatie willen 11.11.11 en ngo-federate iedereen 
uitdagen om met een dekoloniale bril naar de eigen werking te kijken 
en de discussie hierover open te trekken. Geen one size fits all, geen 
stappenplan of checklist, maar stof tot nadenken, tot dialoog en actie. 
De gids omvat inspirerende handvaten om praktisch aan de slag te gaan 
om je organisatie en werking te dekoloniseren; maar ook een lexicon van 
(de)koloniale woorden en terminologie; en een uitgebreide lees-luister-en 
kijklijst met nog veel meer inspirerend materiaal om dit proces 
succesvol te gaan voeren.
☞ Ga naar de online publicatie 

Online publicaties 

Scan me

Scan me

Scan me

https://www.vivasalud.be/wp-content/uploads/2020/05/Praktische-gids-NL.pdf
https://www.ngo-federatie.be/system/files/2021-03/Inspiratiegids%20Noord-Zuid%20uit%20de%20koker%20-%20ngo-federatie_0.pdf
https://11.be/verhalen/inspiratiegids-dekoloniserennu
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Dossier Voluntourism
MO* Magazine 

Thema’s: inleefreizen, vrijwilligerswerk

Voluntourism – toerisme combineren met vrijwilligerswerk – is onder 
trendwatchers een van de buzzwoorden van 2014. Verloren moeite of edel 
tijdverdrijf? MO* spreekt met jongeren die tijdens hun vakantie weeshuizen 
gaan bouwen of in het Zuiden lesgeven, neemt de maat van de 
vrijwilligersprojectenmarkt en gaat na of de gastlanden wel zitten 
te wachten op westerse weldoenertoeristen.
☞ Ga naar de online publicatie 

Kinderen zonder ‘thuis’ 
Mirjam Vossen, Loïs Batteux, Patricia Nieuwenhuizen 
Better Care Network, 2021  

Thema’s: ontwikkelingssamenwerking, mondiale solidariteit

Miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden kunnen tijdelijk of langdurig 
niet thuis wonen. Soms omdat hun ouders zijn overleden of omdat de 
problemen thuis te groot zijn. Soms omdat ze zijn weggelopen of van hun 
familie gescheiden door oorlogen, rampen of kinderhandelaren. Het lot van 
deze kwetsbare kinderen gaat veel mensen aan het hart. Ze starten een 
project, doen vrijwilligerswerk met kinderen of ondersteunen een 
weeshuis.
Voor hen is Kinderen zonder ‘thuis’ bedoeld. Hoe kun je kinderen zonder 
veilig thuis het beste helpen? Wat moet je weten over weeskinderen in 
ontwikkelingslanden? Waarom is opvang in gezinnen beter dan opvang in 
een tehuis? Waar moet je aan denken wanneer je vrijwilligerswerk in een 
kinderhuis wilt doen?
Deze vragen worden beantwoord in korte hoofdstukken met voorbeelden 
uit de praktijk. Het uitgangspunt is dat elk kind het recht heeft om op te 
groeien in een liefdevol gezin. Hulp zou zich in de eerste plaats moeten 
richten op steun aan gezinnen en pas in de laatste plaats 
op opvang in tehuizen.
☞ Ga naar de online publicatie

Scan me

Scan me

https://www.mo.be/dossiers/voluntourism
https://bettercarenetwork.org/library/the-continuum-of-care/residential-care/kinderen-zonder-%E2%80%98thuis%E2%80%99
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Wat houdt dekolonisatie van taal in?
Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd

Thema’s: beeldvorming, communicatie, dekolonisatie 

Wat houdt dekolonisatie van musea en kunst in? 
Scenarist Raf Njotea legt het in (ongeveer) 1 minuut uit.
☞ Ga naar de video

Humanitarian Communication Awards 2022
Thema: beeldvorming

De Nederlandse organisatie Expertise Centre Humanitarian Communication 
rijkt elk jaar twee awards uit: de Hoogvlieger Award en Vlieg in het Oog 
Award, respectievelijk de beste en slechtste campagne van een 
Nederlandse ontwikkelingsorganisatie (INGO). Op deze website 
vind je veel voorbeelden over hoe communicatie en beeldvorming 
wel en niet moet zijn.  
☞ Ga naar de website

Like & share: even nadenken voor we foto’s 
posten?
Plan international 

Thema: communicatie, social media

We gaan op reis en we nemen mee… onze gsm. Om fotootjes te nemen en 
te delen op Facebook of Instagram. Fijn, maar staan we stil bij het beeld 
dat we van onze bestemming ophangen en van de mensen die we 
ontmoeten? Zeker als het om verre bestemmingen gaat? De Noren achter 
de Radi-Aid Awards houden ons een spiegel voor met een video en een 
checklist die we hieronder even voor je samenvatten. Ook voor ons 
belangrijk trouwens, want wij vertellen dagelijks verhalen over 
mensen die leven in armere regio’s in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
☞ Ga naar de website

Video’s 

Varia 

Scan me

Scan me

Scan me

https://www.youtube.com/watch?v=ozBobfijGE4
https://humanitairecommunicatie.nl/awards-2022/
https://www.planinternational.be/nl/blog/share-even-nadenken-voor-we-fotos-posten
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SDG-kar 
Wil je als gemeente, school, jeugd-of volwassenenorganisatie de SDG’s op 
een speelse manier presenteren, dan kun je bij Team Mondiale Solidariteit 
van de Provincie Oost-Vlaanderen terecht voor de SDG-kar, een mobiele 
mini-tentoonstelling op maat van kinderen en gezinnen. De SDG-kar 
bestaat uit:
- 6 infopanelen die de SDG’s eenvoudig voorstellen
- 17 praktische tips over hoe je zelf een steentje kunt bijdragen
- Een hinkelspel voor kinderen om al spelend te leren over de SDG’s
- Een bijhorend lespakket voor scholen op maat van de 2de en 
  3de graad lager onderwijs.
☞ Meer info vind je hier

SDG-panelen 
De SDG-panelen bevatten dezelfde tekst als de SDG-kar. De panelen zijn uit 
kunststof en worden opgesteld met een houten bevestigingssysteem 
Je kan ook hier aan de slag met het lessenpakket voor de 2e en 3e graad van 
het lager onderwijs.

SDG-tentjes 
De SDG tenten zijn partytenten van 3m x 3m. Op de zijwanden staat een 
korte voorstelling van alle doelstellingen en bruikbare tips om bij te dragen 
aan een duurzame wereld.

SDG-kubussen
De SDG zitkubussen zijn een kleurrijke eyecatcher waarmee je een 
SDG-muur of -piramide kan bouwen. Het zijn 17 zitkubussen met de  
17 logo’s van de SDG’s.

SDG-vlag 
SDG-vlag met de 17 doelstellingen en het logo van de Provincie 
Oost-Vlaanderen.

SDG-poster
SDG-poster in A1 formaat die je gratis kan aanvragen bij het 
documentatiecentrum. 

SDG-materiaal 

Scan me

https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit/mondiale-gemeenten/sdg-materiaal.html
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Ben je op zoek naar educatief materiaal?  
Neem dan een kijkje in onze databank.
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen 
inkijken neem dan contact op met ons.

Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws
vanuit het team Mondiale solidariteit door je in te schrijven  
op onze nieuwsbrief!

Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be

  09 265 99 71

https://oost-vlaanderen.be/leren/educatief-materiaal/educatief-materiaal-mondiale-solidariteit.html
https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/mondiale-solidariteit.html
mailto:mondialesolidariteit%40oost-vlaanderen.be%20?subject=

