
WELCOME

De grenzen voorbij
Van droom 
naar actie



ACTIE 1
MIJN KLAS OF GROEP ONTMOET EN STEUNT MIGRANTEN

Een getuigenis van een 
asielzoeker, een vluchteling of 
iemand zonder papieren in jouw 
regio of een bezoek aan de vele 
organisaties en burgerinitiatieven 
die vluchtelingen een warm 
hart toedragen. Waarom? 
Omdat een ontmoeting en een 
concrete ervaring veel meer 
zeggen dan duizend woorden 
op papier. Via deze actie ga je 
met je groep dieper in op het 
thema ‘rechtvaardige migratie’: 
je organiseert een activiteit 
met migranten of organisaties 
die hen steunen en werkt aan 
wereldburgerschap.

WELCOME

1. Bespreek jullie beslissing in de klas en denk na 
over wat jullie graag zouden en kunnen doen. 
Denk na over de tijd die jullie hieraan kunnen besteden, over 
wie zich hier voor kan en wil inzetten… Maar behoud een 
open geest, het is belangrijk dat je met je actie tegemoet 
komt aan de werkelijke noden van de doelgroep.

2. Informeer naar de onthaalcentra, de 
organisaties en de burgerinitiatieven die bestaan 
in jullie regio. Hieronder vind je enkele links om je 
hierbij te helpen. Zo vind je bijvoorbeeld een lijst terug van 
onthaalcentra voor asielzoekers op de website van het Rode 
Kruis en Fedasil. Is er een centrum in de buurt van je school?

Vind een opvangcentrum voor asielzoekers in de 
buurt van je school:
www.fedasil.be
www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/steun-� nancieel/start-
een-actie/
(Om praktische redenen kan je geen actie organiseren in de 
opvangcentra zelf van het Rode Kruis. Rondleidingen zijn wel 
mogelijk.)

3. Contacteer de centra in kwestie en stel voor om 
iets te organiseren in functie van hun noden.
Een telefoontje kan handig zijn om af te stemmen. Om 
contact op te nemen met de centra van Fedasil, vraag 
je naar de naam en het mailadres van de persoon die 
verantwoordelijk is voor ‘wijkinitiatieven’ in het betrokken 
centrum.  Voor de contactgegevens van de centra van het 
Rode Kruis, kan je hier terecht: 
www.rodekruis.be/wat-doen-we/hulp-wereldwijd/opvang-
asielzoekers/onze-opvangcentra 

Je kan je inspireren op het volgende model om een 
opvangcentrum, organisatie, enz. te contacteren die jij wil 
ondersteunen (pas aan waar nodig).

AAN JULLIE!

ZIJ DEDEN 
HET! 
Een groepje leerlingen 
uit Ottignies lanceerde 
een bewustmakings-
project voor de 
vrouwen die in het 
opvangcentrum 
‘Logis de Louvrange’ 
verblijven, een 
centrum van Caritas 
International voor 
alleenstaande 
vrouwen met 
kinderen. 

De leerlingen zamelden keukengerei, knutselgerief en boeken in voor de bib. 
Ze bezochten het centrum om de gezinnen die er verblijven te ontmoeten en 
naar hun verhaal te luisteren.
  

AC
TI

E 
1



DEZE ORGANISATIES KUNNEN JE 
OP WEG HELPEN:

Caritas International,
educ@caritasint.be / 02 229 36 24

Kleur Bekennen,
www.kleurbekennen.be/thema/migratie /
contactgegevens per provincie
Amnesty International,
onthaal@amnesty-international.be / 02 669 37 37 
www.amnesty-international.be/jongerengroep
11.11.11,
allemaalmensen.11.be
Rode Kruis Vlaanderen, 
www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws-
kalender/migratie-feiten-en-cijfers
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
www.vluchtelingenwerk.be/doe-mee /
 02 225 44 00

NOG ENKELE SUGGESTIES:

 Migranten uitnodigen op school om te getuigen;
 Zelf getuigen op jouw school of bij vrienden over je 

ervaringen met een project rond migranten;
 Een krantje of blog maken met zelfgeschreven 

artikels over jullie actie en ervaringen;
 Een bewustmakingsactie opzetten (zie actiefi che 2);
 Deelnemen aan een jongerengroep van Amnesty 

International

WELCOME

Beste heer/mevrouw … (naam van de persoon 
indien je die kent)

Wij zijn een groep van …. (aantal) leerlingen uit het … 
jaar van (naam school) en wij zouden graag migranten 
ontmoeten om te begrijpen wat er leeft  bij hen en om hen 
te steunen. Wij hebben ons geïnformeerd over het werk 
van uw … (opvangcentrum/organisatie/…) en willen graag 
met u samenwerken. 

Wij hadden het idee om … (beschrijf kort wat jullie in 
de klas bespraken: doelstelling, wat je kan en wil doen, 
hoeveel tijd je hieraan kan besteden). Graag horen wij 
wat u van ons voorstel denkt. Sluit het niet aan bij uw 
noden, kan u ons dan vertellen hoe we u beter kunnen 
ondersteunen?

Wij horen graag uw visie op ons voorstel.

Met vriendelijke groeten

(jullie namen of de naam van wie de mail schrijft , in naam 
van de hele groep)

(voeg best een telefoonnummer toe)

4. Inspiratie voor acties:
1. Een praatcafé in het Nederlands of Engels;
2. Een kookatelier in het betreff ende centrum met Belgische 

specialiteiten en typische gerechten uit het herkomstland 
van de migranten;

3. Inzamelactie van sportmateriaal, spelletjes, boeken, 
dvd’s, keukengerei…;

4. Culturele of sportieve activiteiten met niet-
begeleide minderjarige jongeren: openluchtspelen, 
bioscoopbezoek…;

5. Kinderen in het centrum helpen met hun huiswerk;
6. Voorleesmoment rond Belgische sprookjes en sprookjes 

uit het herkomstland van de migranten.

5. Organiseer de actie samen met de 
partnerorganisatie
Sta open voor de noden van het centrum en aarzel niet om je 
eigen ideeën voor te stellen. Stel een timing op, bekijk welke 
fi nanciële middelen en mensen je hebt en wat de concrete 
doelstelling is (“Wij doen deze activiteit omdat…”). Als het 
project is afgelopen, evalueer het dan ook, liefst samen met de 
partnerorganisatie: wat werkte er goed en wat niet? 

ONDERWERP: VOORSTEL TOT ONDERSTEUNING DOOR EEN KLASGROEP
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ACTIE 2
MIJN KLAS OF GROEP ORGANISEERT 
EEN SENSIBILISERINGSACTIE ROND MIGRATIE

Het thema migratie raakt 
je en daarom wil je een 
actie organiseren om jouw 
klasgenoten, school of leden 
van de jeugdbeweging hierover 
bewust te maken? Een spel rond 
migratie, een tentoonstelling, een 
animatie, een visuele actie, een 
theaterstuk, een rollenspel, een 
fi lm, een debat, enz. de opties zijn 
eindeloos!

WELCOME

1. Bepaal eerst over hoeveel tijd je beschikt: enkele 
uren, een middagpauze, een dag, een hele week…  
Kies je publiek en het moment: een actie voor de hele school 
tijdens de middagpauze of veeleer klasgericht tijdens een 
dag rond wereldburgerschap (kies een periode die niet 
te druk is om genoeg publiek te bereiken en voldoende 
voorbereidingstijd te hebben).

2. Denk vervolgens samen na over het type actie 
dat jullie willen organiseren. Je kan:
• Een ‘migratieparcours’ opzetten op de speelplaats 

en/of in de lokalen waar heel de school/ groep aan 
meedoet (met grenscontrole, aanschuiven enz.);

• Een fi lm vertonen over migratie met aansluitend een 
debat waarop je een asielzoek(st)er, vluchteling(e), 
iemand zonder papieren of expert(e) over migratie op 
uitnodigt;

AAN JULLIE!

ZIJ DEDEN 
HET! 
Eind 2016 deden 
de leden van 
de Amnesty 
jongerengroep 
van het Adolphe 
Max Atheneum 
van Brussel een 
sensibiliserende 
actie rond het 
thema migratie in 
het kader van een 
solidariteitsweek. 
De jongeren 

fabriceerden slingers van honderden bootjes van papier die ze op school 
ophingen om hun solidariteit uit te drukken met alle migranten die zich wagen 
aan de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee. De leerlingen uit de 
jongerengroep gaven bovendien uitleg aan medeleerlingen over het gebrek aan 
legale en veilige routes voor mensen die hun land ontvluchten. 

Daarnaast ontwikkelden de leerlingen een kritische blik op de identifi catietesten 
aan de hand van het beendergestel (scan van de pols, het sleutelbeen en 
de tanden) die in België worden uitgevoerd op niet-begeleide minderjarige 
jongeren om hun leeft ijd te bepalen. Deze onderzoeken worden immers als 
weinig betrouwbaar of ethisch bestempeld. Hiertoe noteerden de leerlingen hun 
leeft ijd en polsomtrek op armbandjes om aan te tonen dat de polsomtrek onder 
leeft ijdsgenoten erg kan verschillen. Ze voegden deze polsbandjes toe aan een 
petitie die naar de betreff ende minister werd gestuurd.
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© Foto Aurélie Machiels - Papieren boot-
jes gemaakt door de leerlingen van de 
Amnesty-jongerengroep van het Adolphe 
Max Atheneum die de gevaarlijke oversteek 
over de Middellandse Zee symboliseren.

Foto



DEZE ORGANISATIES KUNNEN JE 
OP WEG HELPEN:

Caritas International,
educ@caritasint.be / 02 229 36 24

Kleur Bekennen,
www.kleurbekennen.be/thema/migratie /
contactgegevens per provincie
Amnesty International,
onthaal@amnesty-international.be / 02 669 37 37 
www.amnesty-international.be/jongerengroep
11.11.11,
allemaalmensen.11.be
Rode Kruis Vlaanderen, 
www.rodekruis.be/nieuws-kalender/nieuws-
kalender/migratie-feiten-en-cijfers
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, 
www.vluchtelingenwerk.be/doe-mee /
 02 225 44 00

NOG ENKELE SUGGESTIES:

 Vindt je actie plaats rond 11 november? Maak er 
dan gebruik van om mee te doen met de acties van 
11.11.11. 

 Neem foto’s of fi lm je actie om ze te delen op de 
site van 11.11.11, Amnesty International of op de 
website/sociale media van je school of organisatie.

 Breid je actie eventueel uit door je te inspireren op 
de andere actiefi ches in dit pakket.

WELCOME

• Een fototentoonstelling organiseren over migranten 
en eventueel de jongeren gidsen die de tentoonstelling 
bezoeken;

• Een animatie organiseren om vooroordelen over 
migranten tegen te gaan (bewegend debat);

• Een of meerdere ludieke, visuele en/of symbolische 
acties organiseren om de andere leerlingen/jongeren 
te doen nadenken, reageren of in actie te doen schieten 
(bootjesslinger, tentoonstelling van koff ers, reistassen of 
reddingsvesten,…);

• Aan de groep vragen om hun ‘noodkoff er’ te tekenen 
met 3 objecten die ze zouden meenemen als ze 
halsoverkop hun huis zouden moeten verlaten en 
vervolgens deze tekeningen tentoonstellen.

Je vindt meer info terug over de Amnesty-jongerengroepen 
via www.amnesty-international.be/jongerenactivist
Alle achtergrondinfo over het thema asiel en migratie vind 
je terug op www.amnesty-international.be/mensenrechten/
themas/asiel-en-migratie
Idealiter organiseer je een actie nadat je de wakkere droom 
hebt gedaan met je publiek.

3. Zodra je je actie hebt vastgelegd, stel dan samen 
het programma op (timing, takenverdeling…). Vraag het 
akkoord van de schooldirectie of de verantwoordelijke en 
reserveer een geschikte ruimte op jullie gekozen datum.

4. Voer voldoende en tijdig promotie voor je actie  
(uitleg geven in klassen, affi  ches ophangen, evenement 
aanmaken en promotie maken op sociale media, enz.)

5. Sluit je sensibilisering af met mogelijke 
actiepistes die migranten vooruit kunnen helpen (opvang, 
basisrechten,…).

6. Doe na je actie een evaluatie Zo krijg je een duidelijk 
zicht op de positieve en negatieve punten van je actie. Daar 
kan je veel uit leren voor een eventuele volgende actie.
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ACTIE 3
MIJN KLAS OF GROEP MAAKT EEN ARTISTIEKE 
CREATIE OVER MIGRATIE

Nodig je leerlingen / groep uit 
om een of meerdere artistieke 
creaties te maken om te uiten 
wat ze geleerd hebben over 
migratie. Vervolgens delen ze dit 
met andere leerlingen/jongeren 
… in hun omgeving. De producties 
kunnen zeer diverse vormen 
aannemen en het vervolg zijn van 
een sensibiliseringsactiviteit rond 
migratie. Deze activiteit doe je 
idealiter na de animatie ‘wakkere 
droom’: zo krijgen jongeren de 
kans om zich uit te drukken over 
het thema en om hun creativiteit 
de vrije loop te laten. 

WELCOME

1. Organiseer een groep: met wie wil je een 
kunstwerk op poten zetten (klasgenoten/ leerlingen uit 
verschillende klassen of jaren / een jongerengroep)? 
Welke volwassene wil de groep begeleiden?

2. Kies samen een thema dat gelinkt is aan 
migratie en dat jullie in het bijzonder raakt 
(het parcours van een migrant, het dagelijkse 

leven van een migrant in België, de rechten van 
migranten, opvang, centra voor minderjarige niet-
begeleide jongeren, enz.). Doe eventueel beroep 
op een organisatie (zie achterzijde) voor meer 
achtergrondinformatie en omkadering rond migratie. 
Betrek in de mate van het mogelijke migranten bij je 
project. Ontmoet ze en kom meer te weten over hun 
dagelijkse leven (Zie actie 1).

AAN JOU!

ZIJ DEDEN HET!
In januari 2016 
bereikten meer dan 
58.500 vluchtelingen 
Griekenland via de zee 
en lieten ze op het strand 
hun reddingsvesten 
achter. De leerlingen 
van de International 
School of Brussels waren 
geraakt door deze 
situatie en beslisten 
om een tentoonstelling 
te organiseren met 
de reddingsvesten. 
Verschillende leerlingen 
decoreerden ze om de 

rest van de school over dit thema te sensibiliseren. Ook werd een vluchteling 
uitgenodigd om te getuigen. Het geheel van de reddingsvesten werd twee 
weken tentoon gesteld in de centrale hal van de school. Nadien werd deze 
tentoonstelling opengesteld voor het grote publiek.
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DEZE ORGANISATIES KUNNEN JE 
OP WEG HELPEN:

Caritas International,
educ@caritasint.be / 02 229 36 24

Kleur Bekennen,
www.kleurbekennen.be/thema/migratie /
contactgegevens per provincie
Amnesty International,
onthaal@amnesty-international.be / 
02 669 37 37 
www.amnesty-international.be/
jongerengroep
11.11.11,
allemaalmensen.11.be

NOG ENKELE SUGGESTIES:

 Zoek een zaal buiten de schoolmuren zodat de omgeving 
 het project kan leren kennen.
 Informeer je bij 11.11.11 over de mogelijkheden om tentoon 

te stellen.
 Motiveer andere klassen of jongerengroepen op jouw school of 

daarbuiten om mee te doen met jullie project.
 Nodig een lokale radio- of televisiezender uit om een 

reportage te maken over jullie project.

 Dit leermiddel (originele titel: “Au-delà des frontières - un rêve éveillé”) 
werd gecreëerd door verschillende leden van de werkgroep ‘Lieu 

 d’Education au Développement (LED) Justice Migratoire’ van CNCD-
11.11.11, in samenwerking met Amélie Charcosset (via een schrijfatelier). 
Volgende organisaties zijn bij dit leermiddel betrokken: Amnesty 

 International, CIRE, Caritas International, Asmaé, Oxfam-Solidariteit, 
Quinoa, CRIBW, le Monde selon les Femmes, SCI, Bruxelles Laïque, CEC, 
LHAC, ULB-Coopération, MagMA, Solidarité Mondiale en PAC.

 Vertaling uit het Frans door Oxfam-Solidariteit.
 

WELCOME

3. Kies samen welke artistieke creatie jullie zullen 
realiseren. Het kan om één collectief werk of verschillende 
individuele creaties gaan. Enkele ideeën:

a. Een tentoonstelling organiseren met foto’s, schilderijen, 
tekeningen, collages,…

b. Een kortfi lm maken
c. Een radio-uitzending maken om in je school uit te 

zenden
d. Een stripverhaal of fotoroman maken met verschillende 

mensen
e. Tekstjes verzamelen die door kinderen zijn geschreven
f. Liedjes schrijven over het onderwerp en een optreden 

organiseren
g. Beeldhouwwerken maken met recyclagemateriaal
h. Een toneelstuk maken en uitvoeren
i. Een luisterparcours organiseren.
j. …

Deze actie organiseer je idealiter na de animatie ‘Wakkere 
Droom’ (zie animatiefi che ‘wakkere droom’). Je kan eventueel 
vertrekken van de spontane producties die de leerlingen 
realiseerden na het beluisteren van de wakkere droom.
Welke materialen, fi nanciële middelen en mensen heb je 

voorhanden? Hoeveel tijd heb je? Wat je kiest, hangt af van 
jullie interesses en de energie die je erin wil steken, maar ook 
van je mogelijkheden (infrastructuur, middelen, beschikbare 
tijd…). Denk na over wat jullie het meest zien zitten en 
bespreek dit met de leerkrachten/ begeleiders. 
Voor sommige projecten kan je zelfs subsidies krijgen via 
Kleur Bekennen (www.kleurbekennen.be)

4. Realiseer je kunstwerk.  Maak een realistische 
planning, leg jezelf deadlines op, organiseer jullie en wissel 
uit met anderen tijdens het proces. Zorg voor wat tekst en 
uitleg bij je realisatie (Waarom doen we dit project? Wat is 
het doel? Hoe hebben we het aangepakt? enz.). Zo zal je 
publiek een beter inzicht krijgen in het project.

5. Stel je kunstwerk voor aan de rest van de school. 
Maak reclame: affi  cheer en fl yer op school, maak een 
Facebookevenement aan, vertel het rond in je buurt. Je kan 
ook een inhuldigingsmoment organiseren: nodig hierop jullie 
ouders, de leerkrachten en alle leerlingen uit. Ten slotte kan 
je je werk te koop aanbieden en het geld doneren aan een 
organisatie naar keuze die actief is rond het thema migratie. 
Neem zeker ook foto’s.
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WELCOME


