Projectdag derde graad
- dinsdag 14 mei De toekomst
Transitie vraagt actie!

Beste leerlingen
Klimaatverandering voelt soms als het einde van de wereld:
veel mensen hebben het idee dat de opwarming onze ‘ondergang’
wordt. De grote vraag is vervolgens altijd of we onze voet
van het gaspedaal halen voordat we het ravijn inrijden.
MAAR ER ÍS HELEMAAL GEEN RAVIJN. En er komt geen klimaatapocalyps: het leven op aarde zal niet eindigen in een klap.
Aan de andere kant zou het ook te gemakzuchtig zijn om
te denken dat alles wel goed komt, dat technologie ons gaat
redden. Dat is bij klimaatverandering – en bij veel andere
milieugerelateerde problemen, zoals het snelle uitsterven
van diersoorten – beslist niet zo. De schade die we aanrichten
is grotendeels onherstelbaar.
Onze situatie is, kortom, heel complex. We weten dat
de verandering die we al veroorzaakt hebben, nog eeuwenlang
zal doorwerken. We weten ook dat er een groene revolutie aan
de gang is. En we weten dat burgers, bedrijven en overheden
de toekomst gezamenlijk vormgeven. De wereld moet in transitie
gaan en die transitie vraag actie.
Velen van jullie leven in dat volle besef door onder andere
de acties van ‘YOUTH FOR CLIMATE’ te steunen, door jullie goed
te informeren, door na te denken over de toekomst, enz.
Dit is inderdaad hét moment om na te denken over de invloed
die we kunnen uitoefenen op het klimaat, op de wereld,
op de vooruitgang, op het leven van elke dag.
Hoe gaat ons leven de komende eeuw veranderen?
Hoe gaan we wonen, hoe gaan we ons verplaatsen,
hoe gaan we onze steden inrichten?
Wat zijn de alternatieven voor het huidige systeem
en hoe gaan we standhouden in een wereld waarin
het klimaat steeds minder menslievend is?
Dat zijn de grote vragen voor onze tijd.
We moeten ze samen beantwoorden, omdat de toekomst niet
te vangen is in een blauwdruk. DE TOEKOMST IS EEN VERHAAL
DAT WE SAMEN MAKEN. En die toekomst ziet er beter uit als
we gebruikmaken van onze verbeelding en onze verbinding.
Door klimaatverandering realiseren steeds meer mensen zich hoe
afhankelijk we zijn – van een stabiel klimaat, van elkaar –,
en dat alles met elkaar verweven is. Dat kan moedeloos stemmen,
maar het kan ook een bron van hoop zijn. Als alles verbonden
is, kunnen we op wonderlijke wijze invloed hebben.

Daden die nu weinig lijken uit te halen, kunnen een keten
van gebeurtenissen in gang zetten met een uitkomst
die grootser en meeslepender is dan je ooit had kunnen denken.
De samenleving is al vaker radicaal veranderd en verbeterd,
niet door de krachten van de natuur, maar door mensen zelf.
TRANSITIE VRAAGT ACTIE!
Jullie staan op de drempel van de volwassenheid,
waarbij je keuzes gaat maken, niet enkel over je studies,
maar ook over de wijze van wonen, samenlevingsvormen,
consumptiegedrag, communicatie, mobiliteit...
Deze persoonlijke keuzes hebben rechtstreeks of onrechtstreeks
een invloed op de samenleving en de ontwikkeling van onze
planeet. Jullie zullen de toekomst mee vorm geven.
Welke keuzes jullie zullen maken, zullen beïnvloed worden door
je kennis en je standpunten. Die standpunten bepalen hoe je als
individu of groep staat tegenover een aantal (levens)vragen.
Perspectief tweeduizendnegentien wil jullie laten kennismaken
met een aantal STANDPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN DIE ONS VERDER
KUNNEN HELPEN OM ONZE BLIK TE VERRUIMEN.
Jullie kunnen bezorgdheden en vragen reeds formuleren in de
perspectief tweeduizendnegentien ENQUÊTE. Hopelijk krijgen
jullie een aantal antwoorden of een aantal nieuwe prikkelende
vragen om mee aan de slag te gaan.
We hebben heel wat EXPERTEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN bereid
gevonden om mee te werken aan deze bijzondere projectdag.
Je kan ze ontmoeten in lezingen, gesprekken, workshops...
Er zijn leraren die op basis van hun kennis en kunde masterclasses aanbieden en tenslotte zijn er ook heel wat leerlingen
die presentaties voor jullie voorbereid hebben.
Beste leerlingen neem rustig de tijd om de brochure
door te nemen, het zal jullie helpen om het beste uit
dit bijzondere programma te halen.

We hopen dat jullie met volle teugen
zullen proeven van de toekomst
en volop zullen genieten
van deze unieke projectdag!

VANWAAR DE NAAM
PERSPECTIEF

vluchtpunt

HORIZON

Beeld je eens in dat je op een blad papier
een rechte weg richting de horizon moet
tekenen. Je zal dat kunnen doen door
gebruik te maken van de regels rond
perspectieftekenen.
Vanuit jouw standpunt krijgt jouw weg vorm.
Je kijkt vooruit, de toekomst tegemoet.

DAGVERLOOP
Om heel het aanbod
een groot stuk het
toch ook weer niet
uit om iedereen de

geprogrammeerd te krijgen volgen we voor
dagverloop van een normale schooldag, maar
helemaal. We rekken de dag zelfs een beetje
kans te bieden zijn of haar verhaal te doen.

We starten DEEL 1 om 08.30 u. zoals elke schooldag.
Jullie gaan meteen naar de eerste sessie of workshop.
Deze loopt tot ongeveer 10.10 u.
DEEL 2 start om 10.30 u. en loopt tot +/- 12.10 u.
De MIDDAGPAUZE eindigt iets vroeger dan normaal want
we willen meteen om 13.00 u. vervolgen met het programma.
Tijdens de middagpauze kunen jullie terecht onder
de luifel in de koffiehoek of op de speelplaats
het optreden van Slampoët SPITLER mee beleven.
DEEL 3 start om 13.00 u. en eindigt 15.00 u. (*)
(*) Er zijn twee uitzonderingen voor de lezingen van Khalid
Benhadou en Marc Godon en Karim Dahdah die duren tot ong. 16 u.
DEEL 4 is een klassikale sessie waar
en feed-back geven. We willen immers
van deze dag en dat doe je best door
te praten. We starten om 15.15 u. en

jullie kunnen reflecteren
dat er veel blijft hangen
er met elkaar even over
eindigen om +/- 15.50 u.

Afsluiten doen we met de twee SLOTLEZINGEN
van de dag van 16.00 u. tot 17.00 u.

WEES STIPT OPDAT HET PROGRAMMA VLOT KAN VERLOPEN EN IEDEREEN
ONGESTOORD KAN DEELNEMEN AAN DEZE GROTE PROJECTDAG.

AFSPRAKEN
EXPERIMENT
Een projectdag als deze met meer dan 500 deelnemers is steeds
een organisatorisch experiment. De gasten en sprekers zijn
het normale schoolleven vaak niet meer gewend. Mogelijks loopt
er wel eens iets mis. Volg in dat geval de instructies die
je krijgt van leraren en studiemeesters. Neem in ieder geval
nooit deel aan een sessie die je niet is toegewezen tenzij
met uitdrukkelijke toestemming van de organisatoren.

NOCH ZOMBIES, NOCH KIPPEN
We willen geen zombies in de sessies, maar ook geen kippen.
Probeer het midden te vinden en actief deel te nemen als
de jongvolwassenen die jullie zijn. Tijdens Perspectief
tweeduizendnegentien kan je kennismaken met standpunten
van verschillende sprekers. Dit kan je inspireren, tot nadenken
aanzetten of een andere visie in je wakker maken. Dat is prima.
We willen namelijk dat de dag bol staat van de discussie!

OPZOEKEN
Zoek al eens wat op over de sprekers en onderwerpen die je
pad zullen kruisen tijdens perspectief tweeduizendnegentien.
Het kan er alleen maar interessanter op worden.

GEEN BEL EN GRATIS KOFFIE!
Op 14 mei zwijgt de schoolbel, hou dus nauwgezet het uurschema
op je programma in het oog! Anders dan anders zal ook de PVR
niet de centrale pauzeruimte zijn. We maken een koffieen pauzehoek onder de luifel van de Wittestraat.
De koffie en thee krijg je gratis. Verder vind je er
een aanbod uit het gamma van OXFAM Wereldwinkels. Op deze dag
moet rechtvaardig consumeren op een prominente plaats staan!

DE GEWONE LEEFREGELS
In verband met eten, drinken en smartphonegebruik blijven
uiteraard van tel, zeker op een dag waarop we heel wat
bezoekers en gastsprekers ontvangen.

MEI PLASTICVRIJ!
De plasticsoep heeft ondertussen zo’n enorma impact dat we
op een dag als perspectief er op een bijzondere manier aandacht
willen aan schenken. OP 14 MEI is ALLE WEGWERPPLASTIC VERBODEN
OP SCHOOL. Voorzie je dus maar op hervulbare drinkbussen,
brooddozen e.d. en wanneer je toch een Durum gaat halen
of naar de Charif gaat vraag dan expliciet om je lekkers
NIET in te pakken! Transitie vraag actie.
Op Perspectief werken we samen met de Plasticpolitie.

GASTEN
Op 14 mei ontvangen wij heel wat gasten. Naast de sprekers
en medewerkers zullen we ook het bezoek krijgen van leerlingen
en leraren van andere vestingen en scholen. Zij willen graag
komen naar deze unieke dag. Verder krijgen we ook het bezoek
van ondermeer een aantal oud-leraren. Help mee om onze Derde
Graad van zijn meest gastvrije kant te laten schitteren.

HOE JE KEUZE MAKEN
NEEM DE BROCHURE RUSTIG DOOR
Bij het programmaoverzicht staat voor elke sessie een CODE:
TD

Lezing of workshop over TECHNOLOGIE EN/OF DIGITALISERING

WG

Lezing of workshop over WETENSCHAP EN/OF GENEESKUNDE

KD

Lezing of workshop over KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

EC

Lezing of workshop over ECONOMIE

MM

Lezing of workshop over MENS EN MAATSCHAPPIJ

POL Lezing of workshop over POLITIEK
Het aanbod is zeer divers. We vragen dat jullie minstens
één keer kiezen voor een vakgebied waar je gewoonlijk niet
mee in aanraking komt. Ook dat is je perspectief verbreden!

DEEL 1 en 2
DEEL 3

Kies 1 lange

sessie van 100 minuten.

Kies 1 lange sessie van 100 min.

OF kies 2 opeenvolgende sessies van 50 min.
OF kies een sessie van 50 min.
, gevolgd door een lezing
van 100 min.
(Khalid Benhaddou, Marc Godon, Karim Dahdah).
In dat geval valt deel 4 (het klasmoment) voor jou weg.

DEEL 4

Reflectie en feedback met je klasgroep.

DEEL 5

Kies 1 van de 2 slotlezingen.

JE KIEST VIA EEN LINK OP SMARTSCHOOL (ZOALS MET DE SURVIVALKIT).
Je kunnen kiezen uit
van dinsdag 23 april
De groepsindeling en
na de projectweek op

het ruime en bijzonder actuele programma
20.19 u. tot vrijdag 26 april 20.19 u.
de toegewezen sessies worden
vrijdag 10 mei gebeuren.

8u30 - 10u00

DEEL 1
KD1

10 klimaatacties – Pieter Boussemaere

KD2

Klimaatverandering, een probleem maar ook een kans –
Ivan Jannsens

EC1

Make it happen! – Tom Herrijgers

POL1

Right(s) now - Aili Maruyami & Arno Kempynck

MM1

Wat is nieuws en hoe maken we dat? – Nico Cardone

EC2

Recht van jongeren op participatie –
Michiel De Baere & Michèle Plichta

KD3

My 2050 - Freija Michiels

MM2

The Venus Project – Ellen Vandepitte

MM3

Fietsen herstellen - Kristof Aerts

WG1

TED talkproject: Ademruimte - leerlingen TWE

KDr

The Cleaners – Ria Somers

10u30 – 12u10

PROGRAMMA

DEEL 2
POL2

Europa: verantwoordelijkheid en solidariteit Herman Van Rompuy

MM4

Polarisatie als verrijking of bedreiging –
Christophe Bush

KD4

My 2050 – Freija Michiels

MM5

Wat is nieuws en hoe maken we dat? – Nico Cardone

MM6

Fietsen herstellen - Kristof Aerts

KD5

De alarmbel luidt, er moet NU iets veranderen Laura Van den Noortgate

KD6

Zero Plastic Rivers – Dirk Pauwels

KD7

Naar een klimaatplan voor Vlaanderen –
Dirk Fransaer

EC3

Een onderzoekslabo bij AGFA - Jeroen Cant

WG2

TED talkproject Het huis van de toekomst –
leerlingen TWE

KDr

The Cleaners – Ria Somers

12u10 – 13u00

MIDDAGPAUZE
Spitler
Fokovist
PERFORMER TIJDENS DE MIDDAGPAUZE
Spitlart/Spitler is thuis in verschillende artistieke begrippen.
De thematiek van zijn werk is vaak maatschappijkritisch en draagt
een vorm van symboliek.
Als Spitler zet hij zijn skills voornamelijk om in de stem van
mensen die nauwelijks gehoord worden via Spoken Word, Slam Poetry,
Rap en performance. De thematiek van zijn werk zijn satirisch,
rauw en kritisch voor de maatschappij.

PROGRAMMA

Als Spitlart zet hij zijn maatschappelijk engagement om in beeldende kunst. Hij maakt deel uit van een nieuwe kunststroming
het Fokovisme. Deze kunststroming is een tegenreactie tegen alle
absurde kunststromingen die een kunstenaar in de strot geramd werd
tijdens zijn studie. In het kunstonderwijs worden te veel regels
opgelegd. Hij zet zich af tegen onderwijsvormen die de eigenheid,
stijl en vrijheid van een kunstenaar om zich te uiten beperken.
Zijn werk bestaat vooral uit mural’s, cartoons, portretten
en Street Art.

13u00 – 15u00

PROGRAMMA

DEEL 3
TD1

Artificial stupidity - Fredo De Smet

MM7

Waarom we optimistisch mogen zijn - Ralf Bodelier

KD8

My 2050 – Freija Michiels

MM8

Fietsen herstellen - Kristof Aerts

MM9

Ongelijkheid, klimaat en migratie Bogdan Vanden Berghe

WG3

TED talkproject: Stop inhaling everything leerlingen TWE

MM10

Een blik op identiteit vanuit
de Dienst Vreemdelingenzaken - Marjoleine De Clercq

MM11

Theatermonoloog: De dood aan het woord Milan Borms

MM12

Mogelijke klimaatoplossingen – Tomas Wyns

WG4

Van radium tot radiofarmaca - An Aerts

POL3

Democratie in Europa Evert Kanse & Wouter Meuldermans

MM13

Waarom mensen in armoede en jongeren met migratieachtergrond wegblijven van de klimaatmars Illias Maraha

MM14

Islam in Europa: bedreiging of verrijking Khalid Benhaddou

MM15

Workshop participatieve mediacreatie Marc Godon & Karim Dahdah

15u15 – 15u50

DEEL 4
REFLECTIEMOMENT per klas: met je titularis(sen)
sta je even stil bij de ervaringen en indrukken
van de dag en jullie perspectief.
Leerlingen die de lezing van Khalid Benhadou of Marc Godon
en Karim Dahdah volgen, gaan niet naar het klasmoment.

16u00 – 17u00

DEEL 5
WG4

Hoe kiezen voor een beroep in een wereld
die razendsnel tecnologisch verandert? Baki Topal

POL4

Activisme & protestcultuur van de jaren 60 tot vandaag Geert Buelens

17u00 – 17u30

SLOTRECEPTIE

PROGRAMMA

Bij een glaasje fruitsap even nakaarten en laten bezinken.
Bij mooi weer op de speelplaats.

DEEL
1
8u30 – 10u10

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

10 klimaatacties
Pieter Boussemaere
Klimaatexpert
‘10 klimaatacties die
werken’ vertrekt van de naakte
feiten. Vrij van ideologisch
of politiek getouwtrek krijg
je tien persoonlijke acties
die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken.

weet je niet goed wat je zelf
kunt ondernemen? Mogelijk doe
je al vanalles, maar helpt
het ook echt? Consuminderen,
technologische redmiddelen,
nutteloze acties, kernenergie,
houtverbranding of een elektrische wagen? En hoe breng
je de klimaatkwestie ter
sprake zonder meteen weggezet
te worden als ‘groene’?

Lijkt de klimaatverandering
een wereldprobleem waar
je zelf weinig vat op hebt?
Zit je er wel mee in, maar

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Ivan Jannsens
Bioloog

DEEL 1

Klimaatverandering,
een probleem
maar ook
een kans

Ons klimaat verandert
snel en dit is vrijwel zeker
uitsluitend aan de mens te
danken. Klimaatwetenschappers hebben een pad uitgewerkt
dat leidt tot minder dan 2°C
opwarming tegen het eind van
deze eeuw. Dit pad omvat 3
grote lijnen: elk decennium
de fossiele CO2 emissies
halveren; stoppen van ontbossing en massaal herbebossen;
ontwikkelen van nieuwe
technologieën die CO2 uit
de lucht halen en gebruiken
als grondstof voor de toekomstige bio-economie.
Met een goed gekozen mix van
oplossingen kunnen we evolueren naar een eerlijkere wereld
waar niet alleen het klimaat,
maar ook de biodiversiteit
gered wordt.

ECONOMIE

Make it
happen!
Tom Herrijgers
Coach

Tom Herrijgers doet
waarin hij gelooft: opportuniteiten vinden, creëren en
realiseren. Dat doet hij aan
de hand van zijn visionair
gedachtegoed, waar geluk op
én naast de werkvloer altijd
centraal staat.
Hij wil mensen, organisaties
en bedrijven inspireren om het
anders te doen. Zijn humane
manier van coachen richting
geluk en zelfsturing,
is een frisse wind in
de wereld van ondernemen.
Het doel? Het huidige HRen ondernemerslandschap mensgericht maken. Duwen en trekken waar nodig, verandering
durven invoeren en... ‘gewoon’
gelukkig zijn. Make it happen!

Right(s) now
Aili Maruyami &
Arno Kempynck
Activisten
Hoe doe je aan politiek
los van de partijpolitiek?
Burgers doen dit omdat
ze vinden dat de politiek
over bepaalde onderwerpen
geen goede antwoorden heeft
of omdat de politiek aan
bepaalde onderwerpen onvoldoende aandacht besteedt.
Burgers gaan druk zetten op
de politiek op verschillende
manieren: informeren, senibiliseren, voorstellen doen voor
oplossingen en oplossingen
uitwerken.

Hart boven Hard:
thema’s en mensen verbinden
Wij zetten ons in voor de
burgerbeweging van onderuit. Wij geloven erin dat het
belangrijk is om thema’s te
verbinden en mensen samen te
brengen die rond verschillende
thema’s werken. Zo kunnen we
niet alleen concrete problemen
aankaarten, maar erop wijzen
dat er een structureel probleem is. Wij geloven dat de
samenleving meer georganiseerd
worden in het belang van mensen,
en niet in het belang van
de economie.

DEEL 1

POLITIEK

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Wat is nieuws
en hoe maken
we dat?

Vanaf wanneer wordt een gebeurtenis nieuws? Hoe verwerk
je dat nieuws voor verschillende media? Je zal snel ontdekken dat het geen exacte wetenschap is. Ontdek het reilen
en zeilen van de nieuwsdienst
in verkiezingstijden tijdens
deze workshop.

Nico Cardone
Journalist (ex-Pix)
Nico Cardone (29) is
oud-leerling van Pius X en
werkt nu als politiek verslaggever bij VRT NWS. Hij maakt
bijdragen voor radio, televisie en online. Maar hoe werkt
de nieuwsdienst eigenlijk?

ECONOMIE

Recht van
jongeren op
participatie
Michiel De Baere
& Michèle Plichta

DEEL 1

NGO-medewerkers (ex-Pix)

Werken voor KIYO,
NGO voor Kinderrechten.
Tijdens deze sessie gaan
ze in op hoe jongeren in
KIYO’s partnerlanden Brazilië,
Burundi, Congo, Filipijnen
en Marokko hun stem laten
horen en opkomen voor hun
rechten. Geïnspireerd op deze
voorbeelden wordt bekeken hoe
jullie zelf aan de slag kunnen
gaan door acties te formuleren
die verandering kunnen teweegbrengen in jullie eigen leefomgeving. De centrale boodschap is om niet machteloos
toe te kijken maar het recht
van jongeren op participatie
te gebruiken om zelf sociale
verandering in gang te zetten.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

My 2050
Freija Michiels
Klimaatcoach

Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering
Met dit project willen we
je aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen
2030. Enkele duizenden
jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

The Venus
Project
Ellen Vandepitte

Durven we nog pogen onze maatschappijstructuur fundamenteel
te verbeteren? Hoe kan zo’n
poging eruitzien?
“Is de opperste waanzin niet
de wereld te zien zoals hij
is, en niet zoals hij zou kunnen zijn?” Jacques Brel

Leraar
We bekijken samen het
levenswerk van Jacques Fresco,
visionair en idealist, maatschappijcriticus en architect.

Dit is een voorstel tot een
grondstoffen-gebaseerde economie, een transitie van een
paradigma van schaarste naar
een paradigma van overvloed.

DEEL 1

Hoe kunnen we de maatschappij
vormgeven zodat zoveel mogelijk mensen zo gelukkig mogelijk worden?

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Fietsen
herstellen

Kortom, alles wat nodig
is om het fietsen nog
prettiger te maken.
Dit is een workshop voor
maximum 5 deelnemers.

Kristof Aerts
Leraar/fietsenmaker
Fietsen is goed voor
het milieu, voor de stad
en jezelf. Als je fiets
technisch in orde is,
wordt fietsen zelfs ook leuk.
In deze workshop leer
je enkele klusjes goed uit
te voeren. Remmen afstellen,
ketting aanspannen, wiel richten, derailleur afstellen...

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

TED
talkproject
ademruimte

DEEL 1

Leerlingen TEW

Hebben de klimaatspijbelaars gelijk? Is ons klimaat
er echt zo slecht aan toe?
En wat met de luchtkwaliteit?
Wij onderzoeken de luchtkwaliteit hier op school,
je hebt de sensoren mogelijks
wel zien staan. We bepaalden
de luchtkwaliteit door parameters zoals CO2 en fijn stof
te meten. Ben je benieuwd hoe
het op school nu eigenlijk zit
met de luchtkwaliteit? Kom het
dan ontdekken met een hapje en
een drankje.

The Cleaners
Ria Somers
https://www.youtube.com/
watch?v=KpDIvukymWM
REGIE DOCUMENTAIRE
Hans Block, Moritz Riesewieck
Brazilië, Duitsland, Italië,
Nederland, VS 2018 90 min.

Wie bepaalt of iets al dan
niet op Facebook mag verschijnen? Kan men een sociaal media-platform creëren waar geen
geweld of haat wordt gepromoot? Of is dit censuur?
Deze neo-noir thriller onderzoekt wie de macht krijgt
om te beslissen wat we wel
of niet te zien krijgen.
In januari nog genomineerd in
de categorie Wereld CinemaDocumentaire op het Sundance
film festival.
Anonieme mannen en vrouwen
die in kleine, donkere kantoren werken, krijgen enkele
seconden om te beslissen of
een beeld juist of fout is,
toelaatbaar of niet, publiceerbaar of liever gecensureerd. Dit komt neer op maar
liefst 25 000 Facebook-posts
per dag. Sommige beelden
overschrijden duidelijker een
grens van toelaatbaarheid dan
anderen, een naaktschilderij
van Trump bijvoorbeeld, grappig of aanstootgevend?
Dit brengt ethische vragen
naar boven over hoe ver platformen als Facebook kunnen
gaan in het censureren van de
beelden van hun gebruikers.
Is de macht die onbekenden
krijgen een goede manier
om te censureren?
Of zoals Variety het omschrijft: het geweten van
Facebook wordt ge-outsourced.
Block en Riesewieck volgen
de medewerkers, maar gaan
tegelijk ook op zoek naar de
mensen die beïnvloed worden
door hun beslissingen.
Deze sessie kan je niet
kiezen. We houden ze achter
de hand in het geval dat
een sessie wegvalt.

DEEL 1

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

DEEL
2
10u30 - 12u10

POLITIEK

Europa:
verantwoordelijkheid &
solidariteit

Wat is Europa en hoe
verhoudt het zich tot
de grote en kleine uitdagingen
van burgers in de lidstaten?
Wat is het belang van
de Europese verkiezingen.
Een verhaal van verantwoordelijkheid en solidariteit,
van Eurobelievers
en Eurosceptici...

Herman Van Rompuy
Voormalig President van de EU
Herman van Rompuy
is vanuit zijn ervaring als
eerste ‘President van de EU’
een kenner par exellence.
Wat moeten wij als jongeren
weten van Europa?

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Polarisatie
als verrijking
of bedreiging
Christophe Bush

DEEL 2

Licentiaat criminologie
en master in de Holocaust
and Genocide Studies

Sociale media en politiek
staan bol van polariserende
uitspraken, gevoed door angst,
boosheid, onwetendheid of passie. Vluchtelingen, vrijheid
van meningsuiting
of de verkiezing van
een nieuwe president:
iedereen heeft er tegenwoordig
wel een vurige mening over.
Soms leidt dit tot
conflicten of zelfs sociale
polarisatie. In dat geval
zien we ‘de ander’ niet meer
als een gesprekspartner,
maar wel als een tegenstander,
een vijand. Hoe leren we
terug de bal te bespelen
i.p.v. de man?
Hoe scheppen we ruimte
voor politieke polarisatie
die verrijkend kan zijn en
hoe bestrijden we de sociale
polarisatie welke bedreigend
kan zijn.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

My 2050
Freija Michiels
Klimaatcoach

Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering
Met dit project willen we
je aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen
2030. Enkele duizenden jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Wat is nieuws
en hoe maken
we dat?

Vanaf wanneer wordt een gebeurtenis nieuws? Hoe verwerk
je dat nieuws voor verschillende media? Je zal snel ontdekken dat het geen exacte wetenschap is. Ontdek het reilen
en zeilen van de nieuwsdienst
in verkiezingstijden tijdens
deze workshop.

Nico Cardone
Nico Cardone (29) is
oud-leerling van Pius X en
werkt nu als politiek verslaggever bij VRT NWS. Hij maakt
bijdragen voor radio, televisie en online. Maar hoe werkt
de nieuwsdienst eigenlijk?

DEEL 2

Journalist (ex-Pix)

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Fietsen
herstellen

Kortom, alles wat nodig
is om het fietsen nog
prettiger te maken.
Dit is een workshop voor
maximum 5 deelnemers.

Kristof Aerts
Leraar/fietsenmaker
Fietsen is goed voor
het milieu, voor de stad
en jezelf. Als je fiets
technisch in orde is,
wordt fietsen zelfs ook leuk.
In deze workshop leer
je enkele klusjes goed uit
te voeren. Remmen afstellen,
ketting aanspannen, wiel richten, derailleur afstellen...

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

De alarmbel
luidt, er
moet NU iets
veranderen

Laura Van
den Noortgate
Zaakvoerder Statie Twee
Vanuit mijn persoonlijke
verhaal wil ik laten zien hoe
ik mijn waarden, standpunten
en ideeën in de praktijk
probeer om te zetten als
startende ondernemer, als
kiezer en ook als consument.

DEEL 2

Om goede keuzes te kunnen
maken is het belangrijk
je open te stellen voor verschillende meningen en ideeën,
je te informeren en met die
informatie ook kritisch om
te springen.
Door met jullie in dialoog
te gaan, hoop ik jullie
te kunnen informeren,
te inspireren en vooral ook
een perspectief te bieden.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Zero Plastic
Rivers
Dirk Pauwels
Burgerinitiatiefnemer

Zero Plastic Rivers
is een burgerinitiatief
dat tot doel heeft om actief
en doelgericht mee te werken
aan het zo veel mogelijk
verminderen van de plasticvervuiling van onze rivieren,
waterwegen, zeeën en oceanen.
Momenteel drijft er naar
schatting minstens 150 miljoen ton plastic afval in de
plastic soep in onze oceanen.
Jaarlijks komt hier nog ca. 8
miljoen ton bij, en voornamelijk aangevoerd via rivieren.
Om die continue aanvoer
van plastic afval naar zee
te verminderen en mogelijk
te stoppen, werkt Zero Plastic
Rivers om de plasticvervuiling
van rivieren te verminderen,
en als het kan naar nul
te brengen.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

Naar een klimaatplan voor
Vlaanderen
Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

de burgers m.a.w. hoe beperk
je de CO2 uitstoot van onze
industrie, het transport
en de woningen terwijl je
geen excessieve financiële
of economische druk legt
op de samenleving?
Of kan je zelfs beter:
kunnen we de CO2-uitstoot
beperken en economisch
groeien terwijl het Vlaanderen
en de burger niets kost?

Hoe kan een klimaatplan
voor Vlaanderen er uitzien?
Wie heeft een realistisch
klimaatplan dat gedragen kan
worden door de bedrijven en

DEEL 2

VITO is de Vlaamse instelling voor Technologisch
onderzoek. Vito verricht
onderzoek op het vlak van
‘cleantech’ d.w.z. duurzame
energie, chemie, materialen.

ECONOMIE

Een onderzoekslabo
bij AGFA
Jeroen Cant
AGFA/Burgerlijk ingenieur

Jeroen is een burgerlijk ingenieur met meer dan 15 jaar
ervaring in de onderzoek en
ontwikkelingsafdeling van
Agfa. Hij brengt voorbeelden
mee van wat je met wiskunde,
fysica en IT concreet kan doen
in een onderzoekslabo voor
medische beeldvorming.

Agfa is een bedrijf
uit Mortsel met 150 jaar
geschiedenis in technologie
en innovatie. Wat ooit startte
als een bedrijf dat film en
fotopapier maakte, is ondertussen geëvolueerd tot een
internationale topspeler
in medische beeldvorming
enerzijds en de grafische
industrie anderzijds.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

TED
talkproject

Het huis van
de toekomst
Leerlingen TEW
Geïnteresseerd in
de aanmaak, recuperatie
of besparing van energie?
Dan is deze TED Talk
zeker jouw ding.

DEEL 2

We bespreken innovatieve
technieken die onze toekomst
‘groen’kleuriger kunnen maken.
Het huis van de toekomst vereist efficiëntie, simpliciteit
en weinig milieubelasting.
Hoe kunnen delen van een huis
zoals een trap en een dak ingezet worden om je elektronica
op te laden?

The cleaners
Ria Somers
https://www.youtube.com/
watch?v=KpDIvukymWM
REGIE DOCUMENTAIRE
Hans Block, Moritz Riesewieck
Brazilië, Duitsland, Italië,
Nederland, VS 2018 90 min.

Wie bepaalt of iets al dan
niet op Facebook mag verschijnen? Kan men een sociaal media-platform creëren waar geen
geweld of haat wordt gepromoot? Of is dit censuur?
Deze neo-noir thriller onderzoekt wie de macht krijgt
om te beslissen wat we wel
of niet te zien krijgen.
In januari nog genomineerd in
de categorie Wereld CinemaDocumentaire op het Sundance
film festival.
Anonieme mannen en vrouwen
die in kleine, donkere kantoren werken, krijgen enkele
seconden om te beslissen of
een beeld juist of fout is,
toelaatbaar of niet, publiceerbaar of liever gecensureerd. Dit komt neer op maar
liefst 25 000 Facebook-posts
per dag. Sommige beelden
overschrijden duidelijker een
grens van toelaatbaarheid dan
anderen, een naaktschilderij
van Trump bijvoorbeeld, grappig of aanstootgevend?
Dit brengt ethische vragen
naar boven over hoe ver platformen als Facebook kunnen
gaan in het censureren van de
beelden van hun gebruikers.
Is de macht die onbekenden
krijgen een goede manier
om te censureren?
Of zoals Variety het omschrijft: het geweten van
Facebook wordt ge-outsourced.
Block en Riesewieck volgen
de medewerkers, maar gaan
tegelijk ook op zoek naar de
mensen die beïnvloed worden
door hun beslissingen.
Deze sessie kan je niet
kiezen. We houden ze achter
de hand in het geval dat
een sessie wegvalt.

DEEL 2

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

DEEL
3
13u00 - 15u00

TECHNOLOGIE EN/OF
DIGITALISERING

Artificial
stupidity
Fredo De Smet
Master in Kunstwetenschappen

In zijn boek Artificial
Stupidity gaat Fredo op zoek
naar nieuwe vuistregels in
het omgaan met onze digitale
realiteit. Het is geen politiek pamflet of filosofische
kritiek, maar een persoonlijke
zoektocht naar wat het betekent om mens te blijven in een
veranderende wereld.

Vuistregels in het omgaan
met onze digitale realiteit.
Het discours rond technologie
is emotioneel want het kan ons
bevrijden maar ook bedreigen.
Mens-zijn in deze nieuwe digitale realiteit is niet altijd
eenvoudig. We verliezen de
macht over de machines die we
zelf gemaakt hebben, maar dat
hoeft niet enkel slecht nieuws
te zijn, volgens Fredo.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Waarom we
optimistisch
mogen zijn
Ralf Bodelier

DEEL 3

Filosoof

Ralf Bodelier gaat
met jullie in gesprek over
de bemoedigende vooruitgang
die we wereldwijd boeken en
die we maar amper terugzien
in de media. Hij buigt zich
over de vraag waarom we vaak
zo pessimistisch zijn en hoe
we dat kunnen veranderen.
“Wie vaak naar het journaal
kijkt of dagelijks de krant
leest, zal het niet geloven.
Maar onze wereld wordt met de
dag beter. Wij lijken zelfs
betere mensen te worden”,
zegt Bodelier, leider van
World’s Best News, een organisatie van journalisten die
burgers wil inspireren met
vooruitgang.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

My 2050
Freija Michiels
Klimaatcoach

Voor deze workshop staat
een klimaatcoach voor je klaar
om een interactieve sessie te
geven over klimaatverandering
Met dit project willen we
je aanmoedigen om je te informeren over de uitdagingen van
de klimaatverandering en deel
te nemen aan het debat over
de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen
2030. Enkele duizenden jongeren uit de derde graad
secundair onderwijs hebben
zich al gebogen over de educatieve webtool ‘My2050’ om deze
ambitieuze maatschappelijke
doelstelling te realiseren.
Zie webtool My 2050.
Voor deze interactieve sessie
breng je je eigen oortjes mee.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Fietsen
herstellen

Kortom, alles wat nodig
is om het fietsen nog
prettiger te maken.
Dit is een workshop voor
maximum 5 deelnemers.

Kristof Aerts
Leraar/fietsenmaker

In deze workshop leer
je enkele klusjes goed uit
te voeren. Remmen afstellen,
ketting aanspannen, wiel richten, derailleur afstellen...

DEEL 3

Fietsen is goed voor
het milieu, voor de stad
en jezelf. Als je fiets
technisch in orde is,
wordt fietsen zelfs ook leuk.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Ongelijkheid,
klimaat
en migratie

Vanuit zijn jarenlange ervaring als voorzitter van
de grote NGO, 11.11.11.
geeft Bogdan Vanden Berghe
jullie een kijk op ingrijpende
fenomenen en problemen vanuit een mondiaal perspectief.
Of hoe ongelijkheid, klimaat
en migratie onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.

Bogdan Vanden Berghe
Voorzitter 11.11.11
Armoede en onrecht zijn
vaak mensenwerk. Een gevolg
van ongelijke machtsverhoudingen. Hoe verschillend de
situatie ook, één element
is altijd hetzelfde: mensen
die in armoede leven hebben
nauwelijks zeggenschap over
hun eigen leven.

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

TED
talkproject

Geïnteresseerd in
wetenschap met het oog
op de toekomst? Dan is deze
TED Talk zeker iets voor jou!
Hier kom je meer te weten
over hoe wetenschappelijke
experimenten de toekomst
verbeteren.

DEEL 3

Kunnen algen en groendaken
onze dagelijks ingeademde
lucht voldoende zuiveren?
Is onze dagelijkse waterconsumptie binnenkort
nog een evidentie?
Bieden edelgassen een oplossing voor de mondiale voedselverspilling? En hoe zit het
binnenin? Kan speeksel onze
mondhygiëne op peil houden?
Kom langs en ontdek hoe het
anders kan!

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Een blik op
identiteit
vanuit de
Dienst Vreemdelingenzaken

Marjoleine De Clercq
Psycholoog (ex-Pix)
We vinden dat we niet
tot een aantal kenmerken
gereduceerd kunnen worden.
En toch is identiteit soms
iets vrij letterlijks.
Wie we zijn op papier is
iets waar de meesten onder
ons niet van wakker liggen.
De mensen over wie ik zal
vertellen wel. Wie ze op
papier zijn, bepaalt hun leven
en de kansen die ze krijgen.
Vanuit mijn ervaring als
psycholoog in het Centrum
voor Illegalen te Merksplas
zal ik, met eerbied voor
mijn beroepsgeheim, een
aantal stemmen laten horen.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Theatermonoloog: De dood
aan het woord

Kom luisteren naar
een mysterieus, beklijvend
verhaal dat je doet stilstaan
bij het leven.

Milan Borms
“Hallo vreemdeling, man,
vrouw, kind of hermafrodiet.
Welkom in mijn schrift,
een kerkhof van woorden.
Er is geen licht,
maar u zult wel alles zien.”

DEEL 3

Verteller/muzikant (ex-Pix)

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Mogelijke
klimaatoplossingen
Tomas Wyns
Wetenschapper/klimaatexpert

Het klimaatprobleem wordt
erkend en stevig op de agenda
geplaatst. Het is wachten
op een antwoord door politici.
Oplossingen voor de klimaatcrisis liggen nochtans klaar,
volgens Tomas Wyns.

Klimaatbrossende scholieren wandelden de laatste weken
als een vloedgolf van vastberaden en positief protest
door Brussel... Dit protest is
slechts een deel van een breed
en groeiend momentum dat in
veel delen van de samenleving
in diverse vormen beweegt.
Ook wetenschappers en het
bedrijfsleven roeren zich...

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Van radium tot
radiofarmaca
An Aerts

DEEL 3

Senior scientist bij SCK•CEN

De laatste decennia is
er een sterke opmars om de
eigenschappen van ionizerende straling te exploiteren
voor medische beeldvorming of
radiotherapie. De ontdekking
van radium in 1898 door Marie
Curie heeft daarnaast ook het
pad geëffend voor het gebruik
van radioactieve elementen in
de vorm van radiofarmaca in de
nucleaire geneeskunde. Hierbij
worden de radiofarmaca aan de
patiënt toegediend om de werking van een orgaan of weefsel
in het lichaam te meten of in
beeld te brengen, of om zeer
gericht kankercellen te inhiberen met minimale schade aan
gezonde weefsels.

POLITIEK

Evert Kanse &
Wouter Meuldermans
Studenten Wijsbegeerte

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Waarom mensen
in armoede
en jongeren
met migratieachtergrond
wegblijven van
de klimaatmars
Illias Maraha
Mede-oprichter en voorzitter
van Muslinked, een netwerkorganisatie van jonge moslims

Leven we echt in een democratie die deze naam waardig
is of is er nog veel werk aan
de winkel? Is Europa de weg
naar een betere democratie
of moeten we terugvallen op
de funderingen van ons land?
Dit zijn vragen die de leden
van Volt, een jonge pan-Europese politieke partij, bezig
houdt. Een vertegenwoordiger
van Volt geeft een unieke blik
achter de schermen van onze
democratie. Een nieuwe partij
wordt immers als geen ander
geconfronteerd met de grenzen
van onze democratie en het
wantrouwen van burgers in elke
vorm van politiek. Wat moet er
dringend veranderen en waarom
laten deze veranderingen zo
lang op zich wachten? Denk mee
na over de toekomst van de democratie in onze samenleving.
Jouw mening telt!

Een recordopkomst bij
de klimaatmars. Samen op de
barricade voor het klimaat.
Maar is de klimaatmars voor
iedereen? Illias Marraha zag
dat mensen in armoede en jongeren met migratieachtergrond
er wegbleven en daar zijn goede redenen voor...

DEEL 3

Democratie
in Europa

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Zijn de westerse en islamitische waarden verzoenbaar?
Al deze vragen proberen we te
beantwoorden in deze workshop.

Islam
in Europa:
bedreiging
of verrijking?
Khalid Benhaddou
Imam
De welbekende en brandende
actuele vraag in Europa:
is de islam een gevaar of verrijking voor onze samenleving?
Is er sprake van de zogenaamde
‘clash of civilizations’?

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Workshop
participatieve
mediacreatie

DEEL 3

Marc Godon &
Karim Dahdah

Researcher/creative
developer/entrepreneur
Als openbare mediamaatschappij is het de taak
van de VRT om informatie
met een grote bevolkingsgroep
te delen. Zowel nieuws
als maatschappelijke thema’s
worden via verschillende
mediaformats op een toegankelijke manier beschikbaar
gesteld op TV, radio en verschillende digitale kanalen.
Als mediamaker willen we
de eindgebruikers actief bij
de creatie van een programma betrekken. In deze workshop gaan we dieper in op
de concepten die we hebben
uitgewerkt en getest en gaan
we zelf ook nadenken hoe we
interessante verhalen van
eindgebruikers kunnen oppikken
en hoe we deze op een leuke
manier aan andere mensen
kunnen vertellen.

DEEL
4
15u15 - 15u50
Leerlingen die de lezing van Khalid Benhadou
of Marc Godon & Karim Dahdah volgen,
gaan niet naar het klasmoment.

WAT IS JOUW
PERSPECTIEF?
Op korte termijn, op langere termijn?
Voor jezelf? Voor je omgeving?
Voor de wereld?
Je bespreekt deze vragen per klas
met je titularis. Aan het einde van
dit moment kennen jullie dé KLASSLOGAN
voor de toekomst.
Na dit klassikaal moment gaan jullie
meteen naar één van de twee SLOTLEZINGEN
die toekomstgerichte beschouwingen
en visies zullen voorleggen.

DEEL
5
16u00 - 17u00

WETENSCHAP/GENEESKUNDE

Hoe kiezen
voor een beroep in een
wereld die
razendsnel
tecnologisch
verandert?

Wereldwijd zal het aanbod
aan jobs stijgen en zich
geografisch herschikken.
Hoe kan jij het verschil maken
tussen de alsmaar toenemende
concurrentie en de ogenschijnlijk grenzeloze eisen van de
industrie, werkgever, overheid, of de consument. Is het
voldoende om kennis, welbepaalde vaardigheden of skills
te verwerven of moet je meer
investeren in je persoonlijke
karaktersterktes?

Baki Topal
Prof Abdominale heelkunde
De vrees dat de technologische revolutie zal leiden
tot meer werkloosheid
is totaal ongegrond.

POLITIEK

Activisme en
protestcultuur
van de jaren
60 tot vandaag
Geert Buelens
Auteur/hoogleraar

Voor iedereen boven
de 50 roepen de betogingen
van de klimaatspijbelaars
herinneringen op aan mei 1968
-in grote steden op zowat
alle continenten kwamen toen
studenten op straat voor een
andere wereld-. In België
brachten ze de regering ten
val, Frankrijk leek even op de
rand van een echte revolutie
te staan toen arbeiders zich
aansloten bij de studenten en
het land de grootste staking
uit de geschiedenis kende.

DEEL 5

51 jaar later staat er
nog veel meer op het spel:
de toekomst van de planeet.
Over activisme en protestcultuur van de jaren zestig
tot vandaag: welke vormen van
(wan)hoop dreven de mensen
en wat bereikten ze?

SPRAAKMAKENDE
DOCUMENTAIRES

Before the
Flood
Leonardo DiCaprio bezoekt
alle uithoeken van de wereld,
op zoek naar een antwoord op
de vraag “Hoe kunnen we voorkomen dat de opwarming van de
aarde de wereld vernietigt?

Where to
Invade Next
Michael Moore trekt gewapend
met zijn camera naar verschillende landen waar zijn geliefde
Amerika iets van kan leren
volgens hem.

DOCUMENTAIRES

Ademloos
Hoewel asbest sinds ‘98
verboden is in België, behoort
de kwalijke stof lang niet
tot het verleden.
Ademloos laat zien hoe
men de strijd aangaat met
een wereldindustrie die duizenden doden op zijn geweten
heeft, maar daar geen rekenschap voor wil afleggen.

Ice and
the Sky
De rol van de mens in
de klimaatverandering.
De Franse glacioloog Claude
Lorius begon het ijs op
Antarctica te bestuderen in
1957 en was in 1965 de eerste
die zich zorgen maakte over
de opwarming van de Aarde.

Plannen
voor plaats
Nic Balthazar en Vlaams
Bouwmeester Leo Van Broeck
nemen ons mee op een tocht
langs Vlaamse wegen, dorpen
en steden, op zoek naar
vernieuwende ruimtelijke
projecten en frisse ideeën
over de inrichting van
onze leefomgeving.

De beste manier om de ecologische, economische en
sociale crisis op te lossen?
Positieve en concrete
initiatieven.

DOCUMENTAIRES

DEMAIN

Si le vent
soulève
les sables
Dit is het verhaal van
een exodus, een zoektocht
van hoop en fataliteit.
Rahne en de zijnen trekken
onder een verwoestende zon
door vijandige gebieden,
een tocht zonder einde waarbij
ze vaak de dood kruisen.

Klimaatbetoog
Een ‘stand-up tragedy’ van
Nic Balthazar in de traditie
van Al Gores ‘An Inconvenient
Truth’. De tv- en filmmaker
en klimaat-activist slaakt
in zijn betoog een alarmkreet
over de toestand van
het klimaat en de planeet,
maar hij geeft ook
een boodschap van hoop.

DOCUMENTAIRES

Earthrise
Earthrise vertelt het verhaal van de eerste opname
van de aarde vanuit de ruimte in 1968. Het verhaal wordt
vertelt door de astronauten
van de Apollo 8. Ze delen
hun ervaringen en herinneringen. Maar onderzoeken ook
de schoonheid, ontzag en de
grootsheid van de aarde tegen
de zwartheid van de ruimte.

Thank God
it’s Friday
Met hun documentaire nemen
Beddgenoodts en Iwens ons mee
naar het Palestijnse dorp Nabi
Saleh waar vlak in de buurt
een Joodse nederzetting werd
neergepoot.
De Israëlieten leven er hun
onbezorgde leventje. Iets verderop zitten de Palestijnen
in armoede en woede om het onrecht dat hen wordt aangedaan.
Elke vrijdag organiseren ze
een protestmars in de richting
van Hamish en wordt de stoet
met geweld tegengehouden.

DOCUMENTAIRES

De jonge Belgen filmden
aan beide kanten het conflict
en waren er ook bij wanneer
de marsen door het Israëlische
leger met waterkanonnen
en rubberkogels uiteen
gedreven werden.

Draag mee zorg voor deze
memorabele projectdag.
Haal eruit wat erin zit.
We hopen dat jullie nieuwe
perspectieven zullen ontdekken en de smaak van de
toekomst zullen proeven.

