
Persuitnodiging: opening 'Plastic Soep' op
woensdag 15 november 2017 om 12 uur
Beste lezer

U bent uitgenodigd op het persmoment voor de opening van de interactieve workshop
'Plastic Soep' op woensdag 15 november 2017 om 12 uur in het Vredeshuis, Sint-
Margrietstraat 9, 9000 Gent.

'Plastic Soep' is een interactieve workshop voor kinderen van 6 tot 10 jaar die in een
inspirerend Bengaals decor verschillende thema's rond watervervuiling onderzoekt. De
klas gaat op reis naar Bangladesh en samen met visser Nadim ontdekken de kinderen
hoe het komt dat hij vooral plastic in zijn netten terugvindt en welke gevolgen dit heeft.

De workshop 'Plastic Soep' past in het educatief aanbod van het Vredeshuis, de plek
voor internationale solidariteit in Gent.

Programma
12.00 uur: schepen Tine Heyse over de keuze voor de nieuwe workshop en het educatief
aanbod van het Vredeshuis
12.15 uur: introductie door Els Michiels in 'Plastic Soep'
12.30 uur: mogelijkheid om samen met de aanwezige leerkrachten kort kennis te maken
met de workshop en het Bengaals decor
vanaf 12.30 krijgt u een lunch aangeboden



OVER 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 259.000 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.

U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,

Thomas Lecompte
Directeur Dienst Communicatie

Contact
Els Michiels, Dienst internationale relaties en netwerken – team internationale solidariteit,
tel. 09 233 42 95, e-mail els.michiels@stad.gent
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