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→ Wat doet ARTSEN ZONDER GRENZEN? 

→ Waarom kiezen we voor gezondheidszorg? 

→ Waarom kiezen we voor Congo? 

→ Hoe ver gaat kolonialisme? 
→ Hoe moeilijk is dekolonialisme? 

→ Welke geschiedenis schuilt achter de 
actualiteit? 

→ Waarom migreren Congolezen? 
→ Wat leren we uit diversiteit? 

→ Waarom investeren in gezondheidszorg? 

→ Wat leert de wetenschap ons? 
→ Hoeveel natuurlijke rijkdom heeft Congo? 

→ Bestaat er Afrikaanse filosofie? 
→ Smaak je de Congolese keuken? 

→ Hoe rijk is de Afrikaanse cultuur?  
 

 
 

 
PROGRAMMA MFL 

 
1. Voorbereiding in les godsdienst, in het 
kader van engagement +  keuzeformulier* 
wordt toegelicht.  
2. Impulsdag donderdag 16 FEBRUARI    
(= alternatieve lesdag)  

- Voormiddag: vast programma 
- Namiddag keuzeprogramma** 

3. MFL-week: 6 maart tot en met 10 maart 
(lesweek met diverse acties over de 
middag/avond + vrijdag 8ste uur: slotmoment)   
 
 
*maak je keuze via www.cloet.eu 
**kies tussen 30/1 vanaf 20 uur tot 2/2 23 uur  

 

 

 

 

 

 

 

Peter Verlinden koppelt academische kennis aan 

getuigenissen en persoonlijke ervaringen. De 

prominente VRT-journalist komt vertellen over 

de broeierige geschiedenis en instabiele 

actualiteit van Congo, een immens rijk land dat  

al decennia lang speelbal is in de 

wereldeconomie. Daarnaast lopen de 

binnenlandse twisten hoog op.  

Peter Verlinden geeft ons op donderdag 16 

februari een inhoudelijke introductie over de 

koloniale geschiedenis van Congo, zijn 

economische potentieel en de actuele nijpende 

en benarde situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cloet.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDISCH / GETUIGENIS 

Karel Gyselinck is arts-expert Volksgezondheid bij het 

Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel en reist 

regelmatig naar Afrika en India om er duurzame, lange 

termijnprojecten met de partners ter plaatse te 

ontwikkelen en op te volgen. 

Vanuit zijn jarenlange ervaring 

vertelt hij ons hoe zo’n 

duurzame, structurele 

samenwerking met het Zuiden 

op het vlak van 

gezondheidszorg tot stand 

komt en hoe je zo op langere 

termijn meer kan bereiken dan 

met noodhulp in 

gezondheidszorg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOKEN 

De Congolese Fifi Luengila Gola deelt in een workshop 
haar passie voor de Afrikaanse keuken met jullie. Het 
verkennen van ingrediënten, bijzondere combinaties, 
geuren en smaken komt aan bod. 
 

 

KEUZEPROGRAMMA IMPULSDAG 16 FEBRUARI 



 

AUTEUR: Congokorset 
 

De Vlaamse schrijfster Herlinde Leyssens vertelt in haar 
boek Congokorset het unieke levensverhaal van Gabrielle 
Deman, de eerste blanke vrouw die aan het begin van de 
20ste eeuw te voet Congo-Vrijstaat doorkruiste. 

 

KUNSTKENNER 

Anne Wetsi  zorgt voor een revolutie in de kunstwereld 
met haar galerie, die zwarte kunstenaars de kansen geeft 
die ze verdienen. In het hartje van Brussel vind je haar 
Wetsi Art Gallery. Ze wil in de kunst een rechtvaardig en 
eerlijk gesprek over identiteit en cultuur. 

 
STRIPS: Kuifje 

 
Roel Daenen studeerde geschiedenis aan de Universiteit 
Gent en de Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Naast 
erfgoed boeit de wereld van cartoonisten en 
striptekenaars hem mateloos. Hij vertelt over onze 
beeldvorming over Congo en Afrika in strips. Kuifje 
herbekeken dus..  

 

 

 

 

BELGISCHE POLITIEK: Congocommissie 

 

 

Kris Berwouts volgde de Congo-commissie in het Federaal 

Parlement op de voet en stelt zich de vraag hoe de 

Belgische politiek vandaag met haar geschiedenis omgaat?  

Hij studeerde Afrikaanse taalkunde en geschiedenis, 

werkte 25 jaar voor verschillende Belgische en 

internationale ngo’s en schrijft boeken en bijdrages over 

de regio. 

 



 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIE: Fairtrade 

 

Gepensioneerd collega Philippe Hinnekint blijft 
verbonden met educatie en engagement. Hij is educatief 
medewerker van Oxfam Wereldwinkels en wil graag zijn 
expertise delen over hoe economie het verschil kan maken 
voor Congo. Een verhaal over koffie voor de liefhebbers 
van een (h)eerlijk bakje troost… 

 

 

ECONOMIE: ngo en herbebossing 
 

Herman Nachtergaele is niet alleen cardioloog, maar 
draagt ook Congo een warm hart toe. Hij is medewerker 
van Faja Lobi, een ngo die inzet op herbebossing in Congo 
om klimaatsveranderingen te counteren. Hij vertelt hoe 
deze ngo werkt en hoe belangrijk public relations zijn in de 
economische strategieën voor bijvoorbeeld Colruyt, die 
zijn steun geeft aan dit project. 

 

 

FARMACIE 
 

Als lid van het apotheekteam van een ziekenhuis ben je 
scheikundig deskundige. Marian komt ons vertellen hoe 
vaccinatie werkt en hoe vaccins worden ontwikkeld en 
samengesteld. Iets voor wetenschappers! 

 

KOKEN met ABC-Congo 
 

Samen met ABC Congo worden samosa's gemaakt. Zo 
brengen de smaken en ingrediënten de geuren en smaken 
van Congo dichterbij.  

 
 

 
AUTEUR / POLITIEK: De kinderen van Oost-Congo 

 
Journaliste Katrien Vanderschoot is de Afrikaspecialist 
van de VRT. In haar boek De kinderen van Oost-Congo 
vertelt ze het verhaal van twee jongeren uit dezelfde 
streek rond Goma: kindsoldaat Isaac en activiste Rebecca. 
De ene koos voor wapens in het conflict, de andere voor 
het woord. 
 

 



 

 

NIEUWE BELG: Dominique Lubaki 
 

Dominique Lubaki is openhartig en geëngageerd. Met 
voetbal probeert hij mensen te integreren en dichter bij 
elkaar te brengen. Hij vluchtte uit oorlogsgebied in Congo 
en vond een nieuwe thuis in Oostende. Hij vertelt zijn 
verhaal 'Vluchtelingen voor vluchtelingen'. 
 
 

CREATIEF: Afrikaanse voetbal 
 

Dominique 

Lubaki 

organiseert een 

creatieve 

workshop. Met 

eenvoudige 

middelen, papier, 

lijm en kleur, 

maakt hij samen 

met je een 

kleurrijke voetbal. Opgelet: deze workshop duurt langer. 

Dat betekent concreet dat je pas later bij het klasmoment 

als slot van de dag kan aansluiten.  

GLOBALISATIE / GRONDSTOFFEN: Hoe Congo de wereld 

kan redden  

 

Journalist John Vandaele bericht over de sociale, 
ecologische, economische en bestuurlijke aspecten van 
globalisering. Hij is (freelance) medewerker van MO+, 
Knack en De Morgen. 
 
 

FILOSOFIE: ubuntu 
 

Filosoof Herman Lodewyckx werkte jaren in Congo en 
publiceerde diverse filosofische bijdrages en boeken. Hij 
illustreert zijn passie om vragen te stellen en wil graag je 
op sleeptouw nemen in de wereld van filosofie. Ben je 
gemotiveerd voor de intellectuele uitdaging om te 
filosoferen en geïntrigeerd door vragen als: Wat is 
Afrikaanse filosofie? of Wat betekent ubuntu? Dan is deze 
workshop zeker iets voor jou! 
 

 
 
 
 

 
 

 

AUTEUR: Een verzwegen leven 
 

 
In deze meeslepende en ontroerende zoektocht van het 
boek Een verzwegen leven vertellen Eva Kamanda en 
Kristof Bohez over een emotionele rollercoaster. Alles 
startte met een huwelijksfoto van de overgrootvader van 
Eva, die zich als Congolees vestigde in Brussel.  



 

 

AUTEUR: Vuurvader 

Leen van de Berg schreef met Vuurvader een bijzonder 

verhaal over een weesjongen die op zoek wil gaan naar zijn 

vader die in Congo zou zijn. Het hoofdpersonage, de jonge 

dokwerker, heeft niets te verliezen en vertrekt vanuit 

Antwerpen naar Congo-Vrijstaat. Hij komt er terecht in de 

rubberexploitatie in het land. Het boek vertelt een 

aangrijpend verhaal over geschiedenis en vaderliefde. 

 

AFRIKAANSE TAALKUNDE 
 
 
Het Afrikaans is een boeiende taalcultuur van begrippen, 
gezegdes, nuances. Anke Vermeulen studeerde Afrikaanse 
talen en cultuur en 
komt ons een 
introductie geven over 
Afrikaanse talen. 
Binnenkort spreek ook 
jij misschien enkele 
woorden Lingala?  
 
 
 

DOCUMENTAIRE-FILM 
 

Access to the Danger Zone is een film (70') over 
oorlogsslachtoffers en hun behoefte aan humanitaire hulp. 
Verteld door acteur Daniel Day-Lewis, beschrijft de film de 
moeilijkheden en gevaren waarmee humanitaire 
organisaties, zoals Artsen zonder Grenzen, worden 
geconfronteerd wanneer ze hulp proberen te bieden op de 
gevaarlijkste plekken op aarde. De film brengt je niet 
alleen in Congo, maar op diverse plaatsen overal ter 
wereld. 

 

 
 

DOCUMENTAIRE-FILM 

De documentaire MSF 
(un)limited illustreert de 
werking van Artsen zonder 
Grenzen. Onpartijdig zijn in 
conflicten en de medische 
veranderingen, het zijn twee 
van de vele uitdagingen van de 
organisatie. Diverse 
getuigenissen tonen ons de 
dilemma's en compromissen 
waar de organisatie vaak voor 
staan. 
 

 
HUMAN INTEREST – tv-reeks 

Het leven in kleur  
 

De VRT maakte voor Canvas een televisiereeks over 
racisme in Vlaanderen. Zonder taboes peilt men naar het 
racisme in ons onderwijs, bij justitie, in de media en in ons 
dagdagelijkse denken. In deze docu-sessie zie je enkele 
afleveringen. 
 

HUMAN INTEREST – tv-reeks   
De kinderen van de kolonie 

 
Over de erfenis van Belgisch Congo maakte de VRT een 
kwalitatief en beklijvende tv-reeks. De controversiële 
periode van onze Belgische geschiedenis wordt in deze 
reeks via getuigenissen verteld en in beeld gebracht.  

 



 

BEELDVORMING: Leopold II in ons straatbeeld 
 

 
 
Silke Beirens studeerde Afrikanistiek en blijft de liefde 
voor het continent trouw. Ondertussen heeft ze een 
schepenambt bij de stad Oostende. De kuststad kwam al 
vaker in confrontatie met de Belgische koloniale 
geschiedenis en herhaaldelijk werden beelden van Leopold 
II beklad. Silke Beirens stelt zich de vraag hoe je kan 
omgaan met je verleden in het straatbeeld. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

AFRIKAANSE DANS 
 
In deze workshop bezorgen de enthousiaste dansers van 
vzw Kuumba je op Afrikaanse ritmes een workout met 
dans uit Centraal-Afrika. Vzw Kuumba is het Vlaams-
Afrikaans huis, gelegen in de Afrikaanse Matongéwijk in 
hartje Brussel. Het wil een schakel zijn tussen de Vlaamse 
en Afrikaanse cultuur, in Brussel en bij uitbreiding in heel 
Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIALE VERHOUDINGEN / GEZONDHEIDSZORG 
 

 
 

Sandrine Ekofo is beleidsmedewerker bij Broederlijk 
Delen en volgt met argusogen de levensomstandigheden 
van de Congolezen op. Haar expertise op dat vlak is 
groot. Deze kennis en inzichten komt ze toelichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt met steun van 

Clara Fonds en Auteurslezingen Vlaanderen. 

 



 

Onthaal op donderdag 16 februari: tussen 11.30 uur en 12.00 uur 

Sint-Jozefscollege TORHOUT 

→ Aan treinstation van Torhout  NMBS Officiële website | Koop je treinticket online (belgiantrain.be) – 5 minuten wandelen 

→ Aan hoofdingang Bruggestraat 23 (bij autoparking Zwembad Torhout) (receptie administratief hoofdgebouw) – 10 minuten wandelen 

 

→ Koffie/thee/water op de ontmoetingsplaats in het College: BLOK 9 (Campus Noord) – Leeszaal van de bibliotheek/OLC 

 

→ Contactnummers:  

 

o Bieke Verlet 0477 803688  

o Ide Vanwildemeersch : 0486 832425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATION TORHOUT 

BLOK 9 COLLEGE 

Bruggestraat 23 

https://www.belgiantrain.be/nl

