
Cosmogolem ontvangt 200 Gentse leerlingen aan
het MIAT na Stoet tegen Kinderarbeid

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot Internationale Dag tegen
Kinderarbeid. Het Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT), waar momenteel
de expo ‘Made by children. Kinderarbeid vroeger en nu’ te zien is,  organiseert op
die dag een stoet tegen kinderarbeid. Tweehonderd leerlingen van basisscholen De
Oogappel en De Buurt wandelen op maandag 12 juni van de Gentse stadshal naar
het MIAT. Voor het museum wacht de gigantische CosmoGolem van kunstenaar
Koen Vanmechelen de kinderen op. Tijdens het slotevenement overhandigen zij,
samen met Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen hun persoonlijke
boodschappen aan deze grote reus.

Stoet tegen Kinderarbeid



Op maandag 12 juni strijkt de CosmoGolem van Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen
neer voor het MIAT. Deze gigantische reus van wel vier meter hoog gaat de hele wereld
rond en verzamelt wensen en dromen. Hij staat symbool voor hoop en vestigt de
aandacht op universele mensenrechten en kinderrechten.

De begeleider van de Cosmogolem wacht 200 leerlingen van Basisscholen De Oogappel
en De Buurt op aan de Gentse stadshal. Van daar wandelen zij in een stoet, onder luid
muzikaal geweld, door de stad naar het MIAT. Ze komen op straat tegen kinderarbeid en
voor kinderrechten.

Aan het MIAT vindt het slotevenement plaats. Kinderrechtencommissaris Bruno
Vanobbergen spreekt er de kinderen toe. Op dat moment plaatsen de leerlingen hun
brieven, gedichten en tekeningen die ze in de klas of in het museum maakten, in het hart
van de Cosmogolem. Het zijn persoonlijke boodschappen gericht aan de veertien
kinderen uit de tentoonstelling.

Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Op de Internationale Dag tegen Kinderarbeid staan we wereldwijd stil bij de miljoenen
kinderen die vroeger en zelfs nu nog werken. De tentoonstelling ‘Made by children’ in het
MIAT geeft kinderarbeid een gezicht. Veertien kinderen nemen het woord. Zij werken
onder andere in de textielindustrie, de steenbakkerijen en de showbizz. Het zijn stuk voor
stuk meeslepende verhalen, van vroeger en nu.

'Met deze stoet bezorgen we de leerlingen van Basisscholen De Oogappel en De
Buurt een unieke beleving. We willen ze meegeven dat kinderarbeid helemaal
geen zwart-wit verhaal is. Ze kregen allemaal een rondleiding in de tentoonstelling
en een creatieve workshop in de historische drukkerij van het museum. Ze
dachten na over kinderrechten en drukten slogans die ze meedragen in de stoet.'

— Eline Chalmet, coördinator publiekswerking MIAT

Praktisch

Dagverloop op maandag 12 juni:

Vertrek: stadshal, Emile Braunplein, Gent: 13.30 uur
Voorziene aankomst aan MIAT en slotmoment: 14.30 uur
Einde: 15.20 uur

http://www.koenvanmechelen.be/


ABOUT STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Traject van de Stoet tegen Kinderarbeid: Emile Braunplein - Gouden Leeuwplein –
Donkersteeg – Groentenmarkt - Langemunt - Groot Kanonplein - Vrijdagmarkt -
Waaistraat - Edward Anseeleplein - Speldenstraat - Goudstraat – Minnemeers (einde)

Informatie
Sofie Deschampheleire, MIAT, tel. 09 269 42 22, e-mail
sofie.deschampheleire@stad.gent,
Marie-Julie Dellaert, MIAT, gsm 0474 82 60 98, e-mail marie-julie.dellaert@stad.gent

Mevrouw Annelies Storms
Schepen van Cultuur, Toerisme, en
Evenementen, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 45, e-mail:
schepen.storms@stad.gent
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