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lespakketten/ lesmethodes

Jordy zoekt geld: vertelplaten en
didactische verwerking
Welzijnszorg, 2021
Leeftijd: kleuteronderwijs
Ook heel wat kleuters leven in armoede. Jordy staat symbool
voor alle kleuters in armoede. Zijn verhaal laat je een kijkje
nemen in het dagelijkse leven van een jongen die opgroeit in een
kwetsbaar gezin. Armoede treft één op de vijf jongeren in ons
land en sluipt onvermijdelijk ook je klas binnen. Jordy maakt dit
bespreekbaar bij de allerjongsten. In ‘Jordy zoekt geld’ ontdekken
de kleuters via tien vertelplaten hoe Jordy en zijn vriendjes
denken over geld. De kleuters leren het onderscheid maken
tussen de financiële en de emotionele waarde van dingen.

lespakketten/ lesmethodes

Compartamos: laten we delen!
Spoor Zes, Broederlijk Delen, 2022
Lespakket bestaande uit een handleiding voor de leerkracht, een
werkboekje voor het tweede, derde en vierde leerjaar en een
werkboekje voor het vijfde en zesde leerjaar. In ‘Compartamos laten we delen!’ leren we Isis en haar familie kennen. Isis is een
11-jarig meisje uit Colombia. Isis en haar omgeving proberen te
leven in harmonie met mens en natuur, maar in Colombia wordt
dit evenwicht verstoort door de mijnbouw. Benieuwd hoe Isis
leert hoe ze het evenwicht mee kan herstellen en beschermen?
Ontdek het in dit nieuwe lagere schoolproject! ‘Compartamos
- laten we delen!’ is een speelse en belevende vertaling van de
vastencampagne van Broederlijk Delen voor de basisschool.

De wolf is terug
Een dak voor slak
Naomi Queeckers, Kaatje Marynissen
Sustainable stories, 2021
ISBN: 9789464442205
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Een Dak voor Slak leert je kind wat armoede nu precies is en reikt
concrete acties aan om dit probleem zelf te bestrijden. Het is het
eerste boekje in een reeks van zeventien boeken, gebaseerd op
de Sustainable Development Goals. We willen je kind hiermee
een mogelijkheid geven om een echte wereldverbeteraar te
worden! “Elke avond kijkt Eekhoorn vanuit haar warme nest
naar de sterren. Dat maakt haar het allergelukkigst. Maar dan
ontmoet ze een slak die het veel minder warm en knus heeft dan
zij. Zal het Eekhoorn lukken om Slak te helpen?” Dit doeboek
bevat naast een prachtig geïllustreerd verhaal ook spelletjes,
gespreksstarters, weetjes en acties die je kindjes zelf al kan
ondernemen tegen armoede.
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WWF, 2021
In het 3e hoofdstuk van Living Planet School ga je met je
leerlingen op ontdekking in de wereld van de wolf. WWF
ontwikkelde hiervoor een educatieve tool die bestaat uit
een grote poster, te downloaden leerlingenfiches en te
downloaden lerarenfiches. De poster kan je ontlenen in ons
documentatiecentrum. De tool is voor leerlingen van het lager
onderwijs. Naargelang het niveau kan je bepaalde oefeningen
aanpassen of extra ondersteuning bieden.
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Gender in het lager onderwijs en
buitenschoolse opvang: Toolkit
RoSa vzw, 2021
Deze toolkit is een praktisch handvat voor leerkrachten in het
lager onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang
die werk willen maken van een genderbewust(er)e aanpak. Ook
directies en beleidsmakers die genderstereotiep hokjesdenken
willen overstijgen en de vrije ontplooiing van ieder kind centraal
willen stellen in hun beleid vinden in deze toolkit de nodige
ondersteuning. Deze toolkit biedt leerkrachten in het lager
onderwijs en opvoeders in de buitenschoolse kinderopvang
informatie, praktische tips en inspiratie voor activiteiten en
materialen voor een niet-genderstereotyperende aanpak.

Toen het oorlog was: 1914-1918
Marrit Boogaars, Annemiek De Groot, Roos Jans, Juul
Lelieveld, Liesbeth Rosendaal
Gottmer, 2021
ISBN: 9789025775094
Leeftijd: vanaf 9 jaar.
‘Toen het oorlog was, 1914-1918’ is een prachtig verzorgd non
fictie-kinderboek over de Eerste Wereldoorlog. Dit informatieve
boek heeft oog voor het internationale verloop van de oorlog,
maar vooral ook voor de situatie in Nederland en België. Een
prachtige uitgave vol historische fotografie en fullcolourillustraties. ‘Toen het oorlog was, 1914-1918’ is encyclopedisch
opgezet en heeft thematische hoofdstukken, bijvoorbeeld over
het ontstaan van de oorlog, de belangrijkste gevechten en het
leven aan het front. Illustrator Irene Goede maakte de sfeervolle
illustraties, die de soms indringende tekst verluchtigen en een
extra dimensie geven aan de historische fotografie.
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Toen het oorlog was: 1939-1945
Annemiek De Groot, Roos Jans, Juul Lelieveld, Liesbeth Rosendaal
Gottmer, 2020
ISBN: 9789025771447
Leeftijd: vanaf 9 jaar.
Wat is een nazi? Vonden alle Duitsers Hitler een goede leider?
Wat is een Spitfire? Waarom was de kleur oranje belangrijk?
Wat gebeurde er met de dierentuin van Berlijn? Deze en nog
veel andere vragen over de Tweede Wereldoorlog worden
beantwoord in dit aantrekkelijke boek (royaal A4-formaat). Het
bevat tien hoofdstukken met een eigen thema. Voorafgaand
worden de belangrijkste (basis)vragen over WO II beantwoord.
De teksten zijn steeds kort, informatief en in heldere taal
geschreven.

Het dagboek van Robby
Hadewijch Van Hove
Welzijnszorg, 2017
Leeftijd: basisonderwijs
Het dagboek van Robby is een mooi didactisch materiaal dat
jou een kijkje laat nemen in het dagelijks leven van een jongen
in armoede. Maak kennis met een wereld van onmacht en
verborgen verdriet maar vooral van hoop en kracht. Kinderen
die in armoede leven of op één of andere manier met uitsluiting
te maken hebben, kunnen zich misschien herkennen in de
dagboekverhalen van Robby. Twintig verhaaltjes uit het Dagboek
van Robby. Een must-have voor alle Robby-fans of een ideale
kennismaking met Robby en zijn vrienden.
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Samen over de drempel

Samsam: Japan

Welzijnszorg, 2021
Leeftijd: lager onderwijs

Young & connected, 2022

In ‘Samen over de Drempel’ leren Fatmira en haar vriendjes dat
het niet gemakkelijk is om een nieuw huis te vinden. En dat er
heel wat onrecht aan te pas komt bij de huizenjacht. Samen
over de Drempel’ is een speelse en belevende vertaling van
de Samen Tegen Armoede-campagne van Welzijnszorg voor
de lagere school. Vertrek van het leuke en spannende verhaal
van Robby en zijn vriendjes en breng zo de campagne op
kindermaat in je klas. We werkten voor jou een handleiding uit
met duidelijke instructies en alle nodige bijlagen: een werkboekje
voor de leerlingen met een aantal extra opdrachten en bijlagen
in kleur, een themalied (ingezongen en karaoke, met partituur),
vertelplaten (ingekleurd of om in te kleuren en andere extra’s).

Samsam is een jongerenmagazine gewijd aan
wereldburgerschap. In dit nummer wordt het land Japan
aangesneden, net als de thema's identiteit en cultuur. Samsam
is een lesmethode Burgerschap voor de leeftijd 10 tot en met
12 jaar.

Samsam: Verhuizen
Young & connected, 2022

Samsam: Ruzie
Young & connected, 2022
Samsam is een jongerenmagazine gewijd aan
wereldburgerschap. In dit nummer wordt het thema ‘Ruzie’
aangesneden. Iedereen is weleens boos en dat kan leiden tot
ruzie. De een gebruikt dan z’n spierballen, de ander zwijgt de
vijand dood. Iedereen lost conflicten op een eigen manier op.
Samsam is een lesmethode Burgerschap voor de leeftijd 10 tot
en met 12 jaar.
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Samsam is een jongerenmagazine gewijd aan
wereldburgerschap. In dit nummer wordt het thema ‘Verhuizen’
aangesneden. Verhuizen naar een nieuw huis of misschien
zelfs een ander land waar je de taal niet spreekt. Verhuizen
kan leuk en spannend zijn, maar ook stressvol. Past alles
wel in de verhuisdozen? Vooral als je je familie en vrienden
moet achterlaten, kan het ook verdrietig zijn. Samsam is een
lesmethode Burgerschap voor de leeftijd 10 tot en met 12 jaar..
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Drempels & stempels:
samen tegen armoede
Spoor Zes en Welzijnszorg, 2021
Leeftijd: secundair onderwijs, jongeren
Op zoek naar een fris tekstje of een leuke uitsmijter? Liever
een pittige methodiek of een treffende getuigenis om je
vergaderingen of lessen mee te kruiden? Het tekstenboekje voor
de campagne Samen tegen Armoede 2021 van Welzijnszorg
staat vol korte, snedige teksten en methodieken om overal te
gebruiken.

voorleesboeken

Anna voelt zich goed
Kathleen Amant
Clavis, 2022
ISBN: 9789044845433
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Anna voelt zich goed. Ze eet gezond, gaat op tijd naar bed, speelt
graag, is beleefd, zorgt voor zichzelf en helpt graag anderen. En
ze vindt het fijn dat ze al heel veel zelf kan. Een warm boek over
vaardigheden en over respect voor jezelf en voor anderen.

Aissa wil trouwen
Jeroen Hoogerwerf, Géwout Esselink
Levendig Uitgever, 2022
ISBN: 9789083183787
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Aissa is op kraamvisite bij Joris, die net een broertje heeft
gekregen. Joris is wel blij met broertje Bram, maar vindt dat
huilen in de nacht en die babypoeplucht niet altijd een feestje.
Aissa vertelt tijdens het spelen dat ze ook wel kinderen wil.
En graag wil trouwen in zo’n mooie jurk, met Joris het liefst.
Joris raakt daar een beetje in verwarring van: ‘Moet je dan ook
verliefd zijn, handjes vasthouden en zoenen en zo?’ Een liefdevol
prentenboek waarin onderwerpen rond zwangerschap, geboorte,
seksuele diversiteit, bloot, liefde en vriendschap worden
aangestipt. Daarmee kan het boek een mooie aanleiding zijn om
met kinderen te praten over relationele en seksuele ontwikkeling.
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Het mooiste blauw

Grote jongens huilen wel

Ibtihaj Muhammad, Sajidah Kutty Ali, Hatem Aly
Rose Stories, 2021
ISBN: 9789083145570
Leeftijd: vanaf 3 jaar

Jonty Howley, Gideon Samson
Volt, 2020
ISBN: 9789021422374
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Asiya’s hijab is als de oceaan en de lucht, zonder lijn ertussen, als
een grote golf die gedag zegt. Die zegt: ik zal er altijd zijn, net als
zussen. Net als Asiya en ik.

Levi gaat voor het eerst naar school en dat vindt hij eng. Maar
volgens zijn vader huilen grote jongens nooit. Dus huilt Levi niet.
Onderweg naar school ziet Levi veel grote mannen die soms een
traantje laten. Zal Levi zijn ogen droog kunnen houden? En papa?

Tom en Samira

Kleine Pan

Tosca Agterberg, Ann De Bode
Kluitman, 2019
ISBN: 9789020682182
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Marc De Bel, Nikola Hendrickx, Jane Goodall
Houtekiet, 2021
ISBN: 9789089249203
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Korte verhaaltjes over Tom en zijn buurmeisje Samira, die samen
kleine avonturen beleven op school in groep twee en thuis. Zo
wordt Tom door Samira uitgenodigd voor het Suikerfeest. Dan
wil hij er wel mooi uitzien en daarom gaat hij met mama nieuwe
kleren kopen. Met veel kleurenillustraties.

Chimpansee Kleine Pan is niet zo groot of een wildebras zoals
de andere chimpansees. Als die echter gevangen worden,
aarzelt hij geen moment. Vierkant prentenboek met verhaal,
kleurenillustraties en enkele weetjes over onderzoekster Jane
Goodall en chimpansees.
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Mijn schaduw is roze

Waar is mijn noedelsoep?!?

Scott Stuart, Edward van de Vendel
Pelckmans Uitgevers, 2021
ISBN: 9789463832908
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Reza Kartosen-Wong, Chee-Han Kartosen-Wong,
Maria Koutamanis
Rose Stories, 2021
ISBN: 9789082834390
Leeftijd: vanaf 4 jaar

De schaduw van zijn vader en de rest van de familie is blauw,
maar die van een jongen (ik-persoon) is knalroze. Zijn schaduw
houdt van pony’s, roze speelgoed en jurken dragen. Op school
vindt iedereen dat maar raar. Maar daar moet hij zich volgens
zijn vader niets van aantrekken. Prentenboek met dynamische
kleurenillustraties.

Zo klinkt verandering

Duizend-en-één paarse djellaba’s

Amanda Gorman, Loren Long, Gershwin Bonevacia
Van Goor, 2021
ISBN: 9789000378722
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Lisa Boersen, Hasna Elbaamrani, Annelies
Vandenbosch
Gottmer, 2021
ISBN: 9789025773199
Leeftijd: vanaf 4 jaar

Amanda Gorman werd wereldwijd bekend door de voordracht
van haar gedicht ‘The hill we climb’ bij de inauguratie van
President Joe Biden. Ze strijdt voor het milieu en voor een
gelijke behandeling voor iedereen. Een prentenboek met een
inspirerende boodschap...
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Sam-Ming heeft vandaag zijn lievelingseten mee naar school:
noedelsoep. Maar… waar is de soep gebleven? Nikos eet zijn
gemistà uit Griekenland, Simone heeft pom uit Suriname
en Deniz eet Turkse dolma. Wie heeft toch de noedelsoep?
Prentenboek met kleurrijke tekeningen.

Esmaa gaat met haar ouders, broertjes en zus in de
zomervakantie op familiebezoek in Marokko. Op de markt in
Marrakech raakt ze haar moeder kwijt. Gelukkig krijgt ze hulp
van acrobaten, waterdragers en een waarzegster. Oblong
prentenboek met dynamische illustraties in warme kleuren.
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Ada Dapper, wetenschapper

Malala Yousafzai

Andrea Beaty, David Roberts
Uitgeverij Nieuwezijds, 2021
ISBN: 9789057125119
Leeftijd: vanaf 5 jaar

María Isabel Sánchez Vegara, Manal Mirza
De Vier Windstreken, 2021
ISBN: 9789051168594
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Ada Marie is heel nieuwsgierig naar het hoe, wat en waarom van
alles wat ze ziet, hoort en ruikt. Haar onderzoeksdrang is niet te
stuiten en brengt haar ouders tot wanhoop. Totdat ze besluiten
haar te helpen en te stimuleren. Met kleurrijke, gedetailleerde
illustraties.

Malala woont als moslimmeisje in Pakistan. Ze gaat graag naar
school. Maar als de taliban dat verbiedt, komt ze in opstand.
Prentenboek over het leven en werk van Malala Yousafzai (1997).
Met kleurrijke illustraties.

Rosa Parks

Zo vieren wij feest

Lisbeth Kaiser, Marta Antelo
De Vier Windstreken, 2022
ISBN: 9789051167832
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Clavis, 2014
ISBN: 9789044822458
Leeftijd: vanaf 6 jaar

Toen Rosa klein was mochten zwarte kinderen niet met de
schoolbus meerijden. Als ze volwassen is, besluit ze te strijden
voor gelijke rechten voor zwarte mensen. Prentenboek over het
leven en werk van de Amerikaanse burgerrechtenactiviste Rosa
Parks. Met illustraties in gedekte kleuren.
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In China vieren ze Nieuwjaar later dan wij. In India duurt een
huwelijksfeest een paar dagen. Kijk hoe mensen in allerlei landen
feest vieren. Met kleurenfoto's, grappige illustraties en vragen.
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War game

Ik kan levens redden

Michael Foreman
Bakermat, 2000
ISBN: 9789054612902
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Eryl Nash, Ana Albero, Zoe Williams
Rubinstein, 2021
ISBN: 9789047628767
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Tijdens hun dienst in de Eerste Wereldoorlog zijn vier Engelse
soldaten getuige van veel oorlogsleed onder hun collega’s in de
Franse loopgraven. Prentenboek met grote aquarellen in gedekte
kleuren.

Ontmoet 12 mensen die in diverse landen levens redden. Een
brandweervrouw uit Engeland en een chirurg uit Pakistan
vertellen (in de ik-persoon) wat ze zoal op een dag doen. Kijk ook
welke materialen en vervoersmiddelen ze gebruiken. Met veel
kleurenillustraties.

Dik oké

Het loopt op wieltjes

Sofie De Moor, Sanne Thijs
De eenhoorn, 2020
ISBN: 9789462914537
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Emy Geyskens, Trui Hindryckx
Uitgeverij Averbode, 2016
ISBN: 9789031708406

Kaat zit sinds kort op basketbal. Ze is erg stevig en daarmee
wordt ze gepest door Wout, de populairste en snelste jongen van
het team. Gelukkig durft Kaat er thuis over te praten. Met veel
kleurentekeningen..
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Nour is het nieuwe buurmeisje van Femke. Ze kijkt verrast als ze
Femke in een rolstoel ziet. Al gauw worden de meisjes goede
vriendinnen. Ze zitten ook samen in de klas. En de meester heeft
een leuke verrassing...
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De feen van niks

In real life

Gode-Liva Uleners
Bakermat, 2004
ISBN: 9789054610151
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Tine Bergen
Baeckens Books, 2022
ISBN: 9789464291544
Leeftijd: vanaf 12 jaar

De Feen duikt op in het bos van Nowal en dat zorgt voor paniek
bij alle dieren. Want een dier dat er zo raar uitziet... nee, dat
hoort niet in dit bos. Dus dat beest moet eruit desnoods met
geweld. De Feen van Niks is een adembenemend urenverhaal
over oorlog en vrede. Met een beetje science-fiction er in. De
eerste versie van dit boek - over een vreemd wezen van een
andere planeet die vriendjes moét maken - verscheen in 1984.
Dus jaren voordat de film E.T. met hetzelfde thema te zien was.
Dit boek is (herwerkte) derde uitgave. Een sprankelend boek voor
beginnende lezers met schitterende tekeningen.

Het leven stelt geen vragen. Niels stelt ze wel. (Jammer genoeg
voor hem.) De vragen tollen door zijn hoofd. Waarom hij zijn
benen moest laten breken in verschillende operaties, om daarna
nog altijd niet goed te kunnen lopen? Waarom niemand met
hem wil praten op de speelplaats? Waarom hij pillen moet
nemen die maken dat hij in zijn broek plast? Waarom pesters
pesten? Waarom hij vorige week die belangrijke battle van
World of Warcraft heeft verloren? (Maar daar gaan we het niet
over hebben, er zijn grenzen!) Het leven stelt geen vragen,
Niels weet het best. Dus vlucht hij in het gamen, waar woorden
kunnen toveren. Waar hij kan lopen en zelfs vliegen. Waar de
goeden winnen en de slechten sterven. Tot het echte leven hem
inhaalt. Want een mens heeft maar een leven. Of niet? NIELS VAN
BAELEN is 24 en denkt veel na over het leven: over de kracht van
woorden, over hoe je lichaam je grootste vijand kan zijn, over
vallen, nog eens vallen, eens goed vloeken en dan weer opstaan.
In real life is gebaseerd op zijn levensverhaal.

Problemenmagneet
Zanib Mian, Nasaya Mafaridik, Edward van de Vendel
Volt, 2019
ISBN: 9789021419619
Leeftijd: vanaf 9 jaar
Omar (ik-persoon) is net verhuisd en gaat naar een nieuwe
school. Daar wordt hij gepest omdat hij moslim is. Maar als hij
tijdens een schooluitje samen met pestkop Daniël verdwaalt
in Londen, leren ze elkaar beter kennen. Met veel grappige
stripachtige zwart-wittekeningen.
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boeken voor volwassenen

De brieven van Mia

BOEH! Baas over eigen hoofd

Astrid Sy
Rose Stories, 2020
ISBN: 9789083002897
Leeftijd: vanaf 12 jaar

Samira Azabar, Ida Dequeecker
EPO, 2022
ISBN: 9789462673007

Laila (11) uit Syrië woont in een Nederlands asielzoekerscentrum.
Via een schoolopdracht ontmoet ze meneer Cohen, een norse
oude man. Op zijn zolder vindt ze brieven uit de Tweede
Wereldoorlog.
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Als feministisch en antiracistisch collectief strijdt BOEH! (Baas
Over Eigen Hoofd!) voor het recht op zelfbeschikking van iedere
vrouw over haar eigen doen en laten, over haar lichaam en leven.
Het recht om in alle vrijheid zelf de keuze te maken om al dan
niet een hoofddoek te dragen staat daarbij centraal. Ontstaan
uit de protestactie tegen het Antwerpse hoofddoekenverbod
voor stadsambtenaren in 2007, heeft BOEH! als feitelijke
vereniging van vrijwilligers een unieke positie ingenomen in
de intersectionele emancipatiestrijd van vrouwen van kleur en
vrouwen die tot een religieuze minderheid behoren. Dit boek
kijkt terug op dat afgelegde parcours waarin de organisatie
naast het opzetten van vernuftige sensibiliseringsacties ook
juridische acties ondernam tegen de schending van het recht van
vrouwen op de uitoefening van hun religieuze vrijheid. Aan de
hand van inspirerende essays, literaire bijdragen en illustraties
blikt het boek terug op dat verleden en kijkt het vooruit naar de
toekomst..
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Samen de handen ineen: ervaringen met
kleinschalige projecten

Opgroeien in kleur: opvoeden zonder
vooroordelen

Roel Meijers, Marianne Van Eijndhoven
NPN Drukkers, 2021
ISBN: 9789081969215

Judi Mesman
Uitgeverij Balans, 2021
ISBN: 9789463821797

“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 bod. 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.

De meeste mensen willen hun kinderen graag ‘kleurenblind’
opvoeden, zonder vooroordelen. Toch blijkt uit onderzoek
dat ouders onvermijdelijk vooroordelen hebben en die ook
overdragen. Hoe word je je ervan bewust welke dat zijn? Hoe
voed je je kinderen zoveel mogelijk op zonder vooringenomen
ideeën over kleur? Hoe maak je racisme bespreekbaar?
Empathisch en overtuigend laat Mesman zien hoe een
gelijkwaardiger samenleving al in de vroegste jeugd kan
beginnen.

Ontmoeten is simpel … maar niet altijd
gemakkelijk: een rijk inspiratieboek over
sociale steun en diversiteit
Naomi Geens, Inne Hemeryck, Liesbeth Lambert
Uitgeverij SWP, 2017
ISBN: 9789088507861
Wat is het verschil tussen een koffieklets organiseren en
gezinnen zich écht thuis laten voelen in je organisatie? Waarom
zou je inzetten op die vele kleine dagelijkse ontmoetingen tussen
gezinnen? En hoe doe je dat nu? Ontmoetingskansen creëren
tussen diverse gezinnen is mogelijk, het is zelfs wenselijk, maar
het gaat niet altijd vanzelf. Hoe dat komt, leggen we uit in dit
boek. Naast een helder referentiekader, biedt dit inspiratieboek
zeer concrete wegen om het kleine ontmoeten in je eigen
organisatie een plaats te geven. Op de bijhorende website vind
je een breed arsenaal aan materialen om het eigen denken,
zeggen en doen onder de loep te nemen.
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Plat divers

Achter het schild van extreem rechts

Bibliodroom, 2021
ISBN: 9789492515698

Hind Fraihi, Bas Bogaerts
Pelckmans, 2021
ISBN: 9789463832106

Mensen van bij ons komen uit alle hoeken van de wereld.
Vaak zijn we buren zonder elkaar te kennen. Verhalen vertellen
brengt mensen samen. Kokkerellen en eten doen er een schepje
bovenop. Zoveel maakt mensen divers, zoveel maakt hen
identiek. Plats Divers laat je proeven van een andere wereld, een
andere keuken, veraf en dichtbij.
In het kader van het Europese diversiteitsproject Siree (Social
Integration of Refugees through Self Employment and Education)
maakten het Roeselaarse kenniscentrum ARhus, de twee
middelbare scholen – MSKA en de Burgerschool en uitgeverij
Bibliodroom dit kook- en verhalenboek. Culinaria inspireren
mensen tot het vertellen van een verhaal. Verhalen die ons
leren dat we allemaal – autochtoon of allochtoon – zoeken en
vluchten, alleen weten we het niet van elkaar. Diversiteit in de
ruimste zin van het woord is de rode draad – van ingrediënten
tot mensen. Het resultaat is een boek dat warme, persoonlijke
verhalen en lekkere recepten uit verschillende delen van de
wereld combineert: van België tot Syrië, van Roemenië tot
Marokko.

Achter het schild van extreemrechts biedt een blik in de
nieuwrechtse, virtuele microkosmos. Journalisten Hind Fraihi en
Bas Bogaerts doken twee jaar lang onder in meer dan vijftig
gesloten en geheime extreemrechtse groepen op Facebook.
Toegang tot deze groepen is niet vanzelfsprekend. De argwaan is
groot. Het doel is immers ondergronds te blijven.

Over bruggen en grenzen

Hoe omgaan met diversiteit en islam op het werk en
op school, in de zorg en
hulpverlening, in het jeugdwerk en de vrije tijd
Khalid Benhaddou, Emilie Le Roi
Borgerhoff & Lamberigts, 2021
ISBN: 9789463935746
Er zijn omstandigheden en situaties in onze samenleving
waarin de wensen van mensen uit andere culturen lijken te
botsen met wat we gewoon zijn. Zo nemen moslims vanuit hun
religie voorschriften en voorkeuren mee die vragen kunnen
oproepen bij scholen, bedrijven, ziekenhuizen, jeugdbewegingen,
ordehandhavers, openbare besturen, zorgverstrekkers... Dit roept
soms netelige kwesties op. Wat is het wettelijk kader om deze
verzoeken te beoordelen? Vanuit welke religieuze of culturele
achtergrond worden deze verzoeken gedaan? En vooral: is het
beter om hierop in te gaan (bruggen slaan) of is het beter om
dat juist niét te doen (grenzen trekken)? De auteurs bieden
antwoorden op de zovele vragen hieromtrent die rijzen vanuit
alle geledingen van onze maatschappij.
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Talen die de school in komen: kansen voor
een multidiverse basisschool

Rebelleren kan je leren: deep democracy
met kinderen en jongeren

Lidy Peter
Uitgeverij Lannoo Campus, 2021
ISBN: 9789401473569

Fanny Matheusen
Pelckmans Uitgevers, 2020
ISBN: 9789463372435

Strategie voor het creeë̈ren van taalkansen voor een cultureel
diverse basisschool door de talige en culturele diversiteit van
leerlingen als kracht te leren zien en te benutten.

Praktische methode voor begeleiders van kinderen en jongeren
om hen te begeleiden bij het rebelleren, het geven van hun
mening en het laten horen van hun stem, waarbij empathie, lef
en verbeelding centraal staan.

Van zondebok naar zebra:
deep democracy, een nieuwe kijk op
besluitvorming en conflicthantering

Voor wie willen we zorgen? Ecofeminisme
als inspiratiebron

Fanny Matheusen
Pelckmans Uitgevers, 2021
ISBN: 9789463371476
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Van zondebok naar zebra vertelt het verhaal van deep
democracy, een methode met roots in het Afrikaanse continent
waarbij geluisterd wordt naar de minderheidsstem. De
zondebok, die anders wordt weggezet als de rare, diegene die
tegenstribbelt of lastig is, wordt via deze methode een bron van
wijsheid. Ieder van ons is immers een zebra, met zijn eigen uniek
strepenpatroon en een persoonlijke inbreng in ieder debat. De
uitdaging is dus om die veelheid van stemmen te verenigen
zonder te verzanden in flauwe compromissen of zakelijke
bemiddelingspogingen. Met een set eenvoudige tools en een
rijke filosofische onderbouw helpt Van zondebok naar zebra de
lezer op weg om aan de slag te gaan met deep democracy. Je
leert hoe je de methode kan toepassen in je rol als teamleider,
CEO, ouder, coach, procesbegeleider, leerkracht, jeugdwerker of
activist. Al snel zal je voelen dat de methode je een nieuwe kijk
geeft op onze wereld in verandering.

Dirk Holemans, Marie-Monique Franssen, Philsan
Osman
EPO, 2021
ISBN: 9789462673397
Tijdens de coronacrisis stond zorg centraal. Zorg omvat echter
meer dan louter het medische, het behelst alles wat we doen om
de wereld te behouden en te herstellen. De globale toestand is
zorgwekkend. Nu al lijden miljoenen mensen onnoemelijk leed
door de plundering van het Globale Zuiden, de klimaatcrisis en
het gebrek aan solidariteit terwijl we de habitats van planten
en dieren blijven vernietigen. We kunnen alleen het tij keren
als we de instrumentele kijk op de natuur en de mens als
concurrent achter ons laten en écht zorgen voor alle mensen
en andere aardbewoners. Kan zorg, gebaseerd op emancipatie,
verbondenheid en generositeit, een nieuw vertrekpunt voor onze
samenleving zijn? Kan het politiek en economie schragen?
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Diversiteit in het hoger onderwijs
Reinhilde Pulinx, Mieke Schrooten, Elke Emmers
ASP, 2021
ISBN: 9789461171245
Diversiteit is een maatschappelijke realiteit, toch is deze
diversiteit nog te veel afwezig in het hoger onderwijs.
Universiteiten en hogescholen zijn zich bewust van dit contrast,
maar hoe doen we dat, meer diversiteit binnenbrengen in het
hoger onderwijs en waar hebben we het dan precies over?
Het gaat over diversiteit in de studentenpopulatie, maar ook
in het personeelsbestand. Het gaat over toegankelijkheid voor
studenten met een beperking, omgaan met meertaligheid
en het ruimte geven aan niet-Westerse perspectieven in de
opleidingen. Het gaat over aandacht hebben voor individuele
noden en behoeften van studenten en personeelsleden en het
creëren van een omgeving waarin iedereen zijn plek vindt. Het
gaat over het aanbieden van inclusief en kwaliteitsvol hoger
onderwijs. In dit boek laten we uiteenlopende stemmen uit
Vlaanderen en Nederland aan het woord en bieden we zowel
praktijkvoorbeelden als theoretische reflecties.
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Inclusieve communicatie: alles wat je moet
weten om een divers publiek te bereiken
Hanan Challouki
Pelckmans Uitgevers, 2021
ISBN: 9789463372763
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. Inclusieve communicatie is voor bedrijfsleiders,
marketeers en strategen die inzien dat de wereld aan het
veranderen is. Het is een boek voor iedereen die vooruit wil, die
het potentieel ziet van een diverse samenleving en dat ten volle
wil benutten.
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Schatgravers: een avontuurlijk kaartspel
dat verbindt, inspireert en raakt

Gwanders: een coöperatief inlevingsspel
rond Anders Zijn

Koppenhol Uitgeverij, 2015
Leeftijd: vanaf 7 jaar

Joetz vzw
Leeftijd: vanaf 8 jaar

Deze kaartenset is een hulpmiddel om spelenderwijs waardevolle
eigenschappen (schatten) van zichzelf en de anderen te leren
herkennen. De schatten stimuleren het zelfvertrouwen en
vergroten het zelfinzicht. Het ontdekken van deze schatten wordt
afgewisseld met speelse opdrachten (karweitjes). De karweitjes
zijn onderverdeeld in verschillende thema's zoals aandacht
geven aan kleine bijzondere dingen, wensen en mooie dromen
uiten, stilstaan en bezinnen, de kracht van de verbeelding
voelen... Deelnemers moeten kunnen lezen en de beschreven
kwaliteiten begrijpen. Schatkaartjes met 1 sleutel zijn geschikt
voor kinderen tot 9 jaar. Kaartjes met 2 sleutels worden over het
algemeen ook door oudere kinderen begrepen.

Door in de huid van 4 kinderen op het Gwanders-eiland te
kruipen, merken kinderen dat anders zijn goed is. Anders zijn is
bijzonder, leuk en gewoon heel erg nodig. Naast de verschillen
merken de kinderen ook gelijkenissen en verbindingen tussen
elkaar. Daarnaast ondervinden ze dat we niet in een oogopslag
weten hoe iemand in elkaar zit, dat we mensen niet zo maar in
een hokje mogen plaatsen. Met Gwanders ontdekken kinderen
dus net de kracht van de verschillen en vieren ze het anders
zijn. Het spel is opgebouwd in 2 delen. In het eerste deel leren
de spelers de personages stap voor stap kennen, probeer dit
gedeelte online. In het tweede deel merken de spelers, door zich
in te leven in de 4 personages, dat anders zijn gewoonweg dik
OK is. De speldoos omvat beide delen! Je kan het spel spelen met
4 tot 32 deelnemers.
Je kan met Gwanders ook online aan de slag:
https://gwanders.joetz.be/.
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SDG Kaartspel

De ondraaglijke kost van wegwerpplastic

MVO Advies
Leeftijd: vanaf 16 jaar

Frank Vanaerschot, Maxim Plaisier
FairFin, 2021

Op een leuke manier werken rond ‘duurzaamheid’ of ‘MVO’?
Je kan dit educatieve kaartspel rond de 17 SDG’s met je
baas, collega’s, in de klas, … spelen tijdens een workshop of
teambuilding activiteit. Kortom, het zal je voldoende stof voor
discussie bezorgen. Er zijn verschillende spelmogelijkheden: Je
kan individueel werken, of ik kleine teams van 2, 3 of 4 personen.
Je voorziet best 2 tijdsloten, 1 om acties uit te werken en 1 voor
overleg met heel het team. Je hebt een eenvoudige versie van
het spel en een intensieve versie van het spel, en je kan kiezen
om slechts 1 SDG te behandelen, meerdere SDG’s of allemaal.

Banken in België spelen een belangrijke rol in het vergroten
van de plastic-crisis. Uit een nieuw onderzoek van FairFin
blijkt dat banken actief in België 78 miljard investeren in de
voedingsindustrie, een van de voornaamste gebruikers van
wegwerpplastic. Investeren in plastic is niet alleen slecht voor
mens en milieu, het vormt ook een financieel risico voor de
banken zelf en het geld van hun klanten. FairFin vraagt dat
banken hun blinddoek afnemen en hun investeringen in de
voedingsindustrie afhankelijk maken van een drastische daling
in het gebruik van wegwerpplastic. In dit nieuwe dossier focust
FairFin op de rol van wegwerpplastic: gemaakt om direct weg
te gooien.

33

brochures

varia

Onderwijs van de toekomst: de impact van
internationale dialoog
VVOB - education for development, 2021
Publicatie over 8 jaar eNSPIRED. eNSPIRED is het VVOBprogramma rond gelijke onderwijskansen dat van 2014 tot en
met 2021 workshops, seminars, en leerweken organiseert voor
lerarenopleiders, pedagogisch begeleiders en (toekomstige)
leerkrachten met onderwijsexperts uit de partnerlanden van
VVOB.

SDG-vlag
Provincie Oost-Vlaanderen
SDG -vlag met een overzicht van alle duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen en het logo van de Provincie
Oost-Vlaanderen. Afmetingen: 98 cm op 152 cm. Kan voor
verschillende doeleinden worden gebruikt.

S.O.L.I.D.A.I.R – CD
Welzijnszorg, 2019
Het muzikaal project S .O .L .I .D .A .I .R zet in op twee sporen.
Op de CD zijn enkele van de mooiste stemmen van Vlaanderen
te horen. Van Kommil Foo tot Eva De Roovere, van Elvis Peeters
en Mauro Pawlowski tot Neeka en Axl Peleman. Tijdens de
concerten in het najaar 2019 bracht een verrassende combinatie
van Vlaams talent dezelfde nummers. Verwacht bij S .O .L .I .D .A
.I .R geen donderpreek of treurtocht, maar een rijke, eerlijke en
tegelijk hoopvolle muzikale reis rond het thema armoede, met
een topband en stuk voor stuk sociaal geëngageerde zangers.
Op de CD staan 12 Nederlandstalige nummers en 3 korte
verhalen van mensen in armoede. Ideaal om een activiteit of
bezinning rond solidariteit toon te geven, maar natuurlijk ook om
thuis zelf van te genieten.
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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!
Provincie Oost-Vlaanderen
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
09 265 99 71

36

