
 

 

 

Welkom op de perspremière van Walk in my shoes!  

Caritas International en Justice & Paix zijn bijzonder trots dat we jullie dit interactieve en 
educatieve serious game mogen voorstellen.  

 

Wat is Walk in my shoes?  

Walk in my shoes is een unieke, meeslepende en interactieve ‘serious game’ en educatieve 
tool over migratie, vluchtelingen en conflict. De verhalen in Walk in my shoes zijn gebaseerd 
op echte verhalen van vluchtelingen. Het is dan ook een erg realistische serious game, 
waarin we de mens achter de vluchteling laten zien. 

De tool dompelt je onder in het relaas van Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit 
Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes, en moeten hun 
land ontvluchten.  

Walk in my shoes vraagt je om in de schoenen te gaan staan van deze jongeren, en keuzes 
te maken. Elke keuze bepaalt hoe hun verdere leven er zal uitzien. Tijdens deze interactieve 
tocht ga je mee in de gedachten, twijfels, angsten en hoop van deze jongeren. Omdat je in 
hun schoenen staat, stel je je de vraag: ‘Wat als ik het was geweest? Wat zou ik gedaan 
hebben?’  
 

Waarom maakten we Walk in my shoes?  

Migratie, conflict, vluchtelingen, … het zijn erg ingewikkelde, beladen en moeilijke 
onderwerpen. Veel leerkrachten vinden het moeilijk om het over migratie te hebben in de 
klas, en schrikken terug voor de emoties die het debat kunnen oproepen.  

Deze tool, die de mens achter de vluchteling centraal zet, helpt leerkrachten om het debat 
toch aan te gaan.  

Maar Walk in my shoes is er eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is de thema’s 
migratie, conflict en vluchtelingen.  

Want, zo vinden wij bij Caritas International en Justice & Paix, het is belangrijk om over deze 
onderwerpen te praten, en ze proberen te begrijpen. Door deze thema’s in een interactieve 
serious game te gieten, maken we ze begrijpelijk.  



We vinden het ook nodig om te tonen wat er zich afspeelt vóór en na de migratie. We 
reduceren de vluchtelingen niet tot hun parcours, maar laten zien wat er in hen omgaat in 
hun land van oorsprong én tijdens hun verblijf in België. 

Omdat jongeren zich kunnen identificeren met de hoofdpersonages in de verhalen, hopen 
we hun empathie aan te wakkeren. Want wij geloven dat empathie de sleutel is tot een beter 
begrip van elkaar.   

Met Walk in my shoes hopen we ook tegenwicht te bieden aan de polarisatie in de 
samenleving, en de vooroordelen die heersen over migratie, conflicten in de wereld en 
vluchtelingen. Want migratie is zelden een keuze. Het is eerder een ‘no-choice’ van mensen 
die op zoek zijn naar een veilig en menswaardig leven.  

 

Hoe neem je deel aan Walk in my shoes?  

Als deelnemer kies je een personage: Hassan (17) uit Syrië, Sifa (12) uit Congo of Senait 
(13) uit Eritrea. Je gaat in hun schoenen staan en gaat op weg, mee in hun verhaal. 
Onderweg sta je voor moeilijke, vaak hartverscheurende dilemma’s en moet je keuzes 
maken. Om je te helpen, krijg je achtergrondinformatie mee: een filmpje van een getuigenis, 
een artikel…  

 

Voor wie maakten we Walk in my shoes?  

Walk in my shoes werd in de eerste plaats is ontwikkeld voor jongeren uit de 2de en 3de 
graad van het secundair onderwijs, vanaf 15 jaar.   

De tool helpt leerkrachten om op een innovatieve manier aan de slag te gaan met thema’s 
als conflict en geweld in de wereld, migratie en samenleven.  

Maar Walk in my shoes is er eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in deze thema’s. 
Je kan er ook thuis aan deelnemen, of in je vereniging.  

Let wel op: de verhalen in Walk in my shoes zijn erg hard en de tool is realistisch. Daarom is 
deze serious game niet geschikt voor jongeren onder de 15 jaar. We raden Walk in my 
shoes ook af voor jongeren met een migratieverhaal en/of een traumatische achtergrond.   

 

Hoe maakten we Walk in my shoes?  

Caritas International en Justice & Paix ontwierpen Walk in my shoes met de hulp van 
leerkrachten én vluchtelingen.  

De verhalen die worden verteld in Walk in my shoes zijn een compilatie van waargebeurde 
vluchtverhalen.  

Een team van getalenteerde creatievelingen - grafisch ontwerpers, geluidsontwerpers, 
acteurs, … - maakten van Walk in my shoes een aantrekkelijke, meeslepende, educatieve 
tool.  

 

Hoe ga je als leerkracht met Walk in my shoes aan de slag in de klas?  

Walk in my shoes is véél meer dan serious game. Het is een uitgebreide pedagogische tool, 
die je als leerkracht oneindig veel mogelijkheden biedt.  

Hier lees je er alles over.  

https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-walk-in-my-shoes/


Hoe werd Walk in my shoes gefinancierd? 

Deze tool kwam tot stand met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en 
Switch vzw.  

 

Is Walk in my shoes gratis voor de gebruikers? 

Absoluut. Gratis en voor niks. Hoe meer mensen Walk in my shoes ontdekken, hoe liever we 
het hebben.  

Want mensen sensibiliseren over het lot van de vele vluchtelingen in de wereld, maakt deel 
uit van de missie van Caritas International en Justice & Paix.  

 

REACTIES VAN ONS TESTPUBLIEK  

"Een uur lang liet ik mijn eigen leventje, dat bolstaat van onbelangijke dilemma’s, achter me. 
Om me onder te dompelen in een realiteit niet zo ver weg, waarin elke beslissing er één is 
van leven of dood.” - Alejandra   

"Er zijn mensen van mijn leeftijd die dit soort dingen meemaken, bedacht ik me. Hoe kunnen 
we een hekel aan hen hebben en willen dat ze weer weggaan? Deze manier van denken 
moet veranderen. (...) Ze zijn alleen maar op de verkeerde plek geboren. En ze zetten hun 
leven op het spel om uit hun situatie te komen.” - Quentin, 18 jaar.  

"Ondersteboven was ik ervan.  De manier waarop jullie de zaken voorstellen, vind ik heel 
bijzonder.” - Nora, lerares  

 

NOG MEER INFO OVER WALK IN MY SHOES? 

• Walk in my shoes, de serious game: https://walk-in-my-shoes.be/ 

• Walk in my shoes, artikel op de Caritas International-website: 
https://www.caritasinternational.be/nl/asiel-migratie/walk-in-my-shoes-kruip-in-de-
huid-van-een-vluchteling/ 

• Walk in my shoes, link naar het lesmateriaal: 
https://www.caritasinternational.be/nl/projects/educatie/lesmateriaal-walk-in-my-
shoes/ 
 
 

 

CONTACTPERSOON 

Bénédicte Van Paeschen, persverantwoordelijke Caritas International: 
b.vanpaeschen@caritasint.be, 0479 18 65 12 
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