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In het kader van het “Achter de gevels”-project

Welkom/Karşılama/Bienvenue/Marhaban/Welcome/
Bine Ai Venit/Bienvenido/Dobre Doshal/Willkommen/...
in Borgerhout (gelieve NIET te schrappen wat past).
Onze wandeling start aan het districthuis van Borgerhout, het impressionante
gebouw dat zich verschuilt in de zijstraten van de Turnhoutsebaan, de drukste
straat van Borgerhout. Zo is alles een beetje in
Borgerhout: je moet het zoeken om het te
weten te komen.
Het zal nooit naar je toe komen.
De wandeling gaat als volgt:

We hebben drie stops waar jullie een
grote opdracht krijgen.

Tussen de stops wandelen we rond.
De gids/leerkracht zal af en toe stilstaan
bij iets of iemand. Daar hangt vaak een
mooi verhaal aan vast. Zo kom je veel te
weten over Borgerhout. Er valt meer te weten te komen dan je denkt.

Bij elke grote opdracht werken jullie in jullie groep. Werk goed samen.
Dit zijn geen opdrachten die je op je alleen kan doen.

Hou het fijn, hou het proper en have fun.

Veel succes!

Opdracht 3 - De Roma: De kracht van de buurt
De Roma staat vandaag centraal voor het
Borgerhoutse buurtleven.
Iedereen kan hier genieten van cultuur en
ontspanning.
Voor elk wat wils! De Roma is zoveel meer
dan een gebouw. De Roma heeft dan ook
een bewogen geschiedenis.
Verdeel jullie in groepen van 3 en los de volgende vragen op.
Interview minstens drie medewerkers van de Roma en vraag hen om hun
verhaal te doen. Zo kan je vast alle vragen oplossen.
Noteer jullie bevindingen kort.









Vanwaar komt de naam de Roma?
Wat was de Roma vroeger (vóór 1982?)
Wat gebeurde er in 1982?
Wat was de Roma tussen 1982 en 2002?
Wat gebeurde er in 2002 en wiens verdienste was dit?
Wat maakt de Roma zo speciaal?
Wat gebeurd er vandaag de dag in de Roma?
(Verzin zelf nog 1 extra vraag per geïnterviewde)

Opdracht 2: Het Vondelingenluik

Opdracht 1 - Het EcoHuis

De vzw Moeders voor Moeders startte in 2000 met haar initiatief. Het
vondelingenluik is een luik waar jonge moeders met een uitzichtloze
situatie hun kindje anoniem kunnen afstaan onder bepaalde
voorwaarden. Het vondelingenluik is niet bepaald onbesproken. Bij de
oprichting was er al felle discussie. Volgens de ene druist het in tegen de
rechten van het kind om zijn verleden te kennen. Volgens de andere is het
een menswaardige oplossing voor een probleem-zwangerschap én is het
de garantie dat het kind in goede omstandigheden zal opgroeien. Heeft
elk kind, al dan niet al geboren, recht om te leven?
Wat denk je zelf van de vondelingenschuif?
Luister eerst goed naar wat de medewerkers van Moeders voor Moeders
te zeggen hebben over de werking van de schuif en bekijk het filmpje.
Leg individueel minstens 3 pro’s en 3 contra’s tegenover elkaar.
Duid binnen de groep een moderator aan die het gesprek zal coördineren.

Het EcoHuis in Borgerhout is een erg speciaal huis. Het huis staat niet
alleen in voor zijn eigen energie, het maakt bovendien méér energie dan het
nodig heeft. Die energie kan ze dan terug verkopen aan het elektriciteitsnetwerk.
Efficiënt, niet?
In het EcoHuis vind je enorm
veel informatie terug over hoe je
een gebouw zo energie-efficiënt
kan maken. Ga op zoek naar die
informatie om zo samen met
een medewerker van het EcoHuis te kijken hoe je je school op een
realistische manier energie-efficiënter kan maken. Jij kent je school als de
beste: waarom maak je hem dan zelf niet beter?
Noteer je ideeën op een groot blad papier. Zorg op zijn minst voor
4 kernideeën die je elk afzonderlijk bespreekt. Maak geen opstel, hou het
kort en bondig!

Weg kwijt? Dit plannetje helpt je verder.

