Wat doet Caritas
International?
Samen met onze nationale en internationale
netwerken ondersteunen wij slachtoffers van
conflicten, natuurrampen en armoede, in hun eigen
land of op de vlucht en dit zonder discriminatie.

Concreet?
IN HET BUITENLAND

Noodhulp, heropbouw en ontwikkeling met focus
op voedselzekerheid, rampenparaatheid, autonomie en samenwerking.
IN BELGIË

Eerstelijnszorg, opvang en begeleiding van
kwetsbare asielzoekers en vluchtelingen, integratie
met focus op huisvesting, voogdij niet-begeleide
minderjarige vreemdelingen, begeleiding re-integratie bij vrijwillige terugkeer, gezinshereniging.
We hekelen onrecht en dringen bij de beleidsmakers
aan op structurele oplossingen (advocacy).
We willen jongeren ertoe bewegen samen te werken
aan meer rechtvaardigheid en gelijkheid (educatie).

Contact
Voor al je vragen rond ons educatief aanbod:
Steffi Vermeire
Verantwoordelijke wereldburgerschapseducatie
s.vermeire@caritasint.be
Tel: +32 (0)2 229 36 24
GSM: +32 (0)476 97 80 08
Meer informatie over
al onze educatieve projecten:
https://www.caritasinternational.be/nl/educatie/
c a r i ta s i ntbe
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Onze projecten
Lesmateriaal – Inclu Acto

Met dit rollenspel kruipen leerlingen in de huid van
een vluchteling en ontdekken ze hoe we het samenleven in België kunnen verbeteren. Leerlingen staan
stil bij het concept ‘integratie’.
Als leerkracht kan je zelf aan de slag in de klas
met deze tool. Op aanvraag zorgen we voor meer
achtergrondinformatie rond het thema en meer duiding bij het spel.

Niets zo sterk als een enthousiaste groep die
zich inzet voor een gemeenschappelijk doel. Wat
als we jongeren zouden kunnen engageren om
zich te verenigen in de strijd voor gelijkheid
en rechtvaardigheid? Voor mensenrechten?
Maar hoe doe je dat, en waar begin je?

Project – Jongeren op de vlucht
Voor kinderen vanaf 7 jaar
Laat je leerlingen rechtstreeks in contact komen
met jonge Syrische vluchtelingen in Libanon: laat
hen een brief schrijven aan een leeftijdsgenoot!
Wij bezorgen je een gids vol didactische tips ter
voorbereiding. De leerlingen mogen uiteraard een
briefje terugverwachten via onze Caritaspartner
in Libanon.
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Thema’s en aanbod
Op basis van onze terreinervaring in België, werken
wij vooral rond migratie, asielzoekers en vluchtelingen. Ons aanbod is zeer gevarieerd: lesmateriaal,
vormingen voor leerkrachten, het begeleiden van
scholen op lange termijn en het geven van workshops in scholen. We staan ook open voor andere
vormen van samenwerking.
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Voor jongeren vanaf 15 jaar

Een fantastisch project. Door jullie
voorbereidend lesmateriaal en de

Voor wie?
De educatieve projecten van Caritas International
richten zich hoofdzakelijk tot leerlingen en hun
leerkrachten van de 2e en 3e graad secundair onderwijs maar kunnen evengoed aan bod komen in
een buitenschoolse context.

Workshop – Between 2 worlds

antwoordbrieven blijft deze problematiek

Voor jongeren vanaf 15 jaar

geen ‘ver-van-mijn-bedshow’ voor de
leerlingen.

De complexe uitdagingen voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten leggen we op een speelse
manier uit aan jouw leerlingen! Samen met een
getuige met een vluchtachtergrond komen we naar
jouw klas en gaan de dialoog aan.

Véronique
Leerkracht BUSO
Berkenbeek

