
'Plastic Soep': interactieve workshop over
watervervuiling in Bangladesh voor 6- tot 10-
jarigen

Op 15 november 2017 gaat de workshop ‘Plastic Soep’ officieel van start in het
Gentse Vredeshuis. ‘Plastic Soep’ dompelt leerlingen via een decor onder in de
leefwereld van mensen in het Zuiden. Door interactieve doe-opdrachten maken
deelnemers kennis met het thema watervervuiling.

Plastic Soep

Plastic Soep werd ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Ze onderzoeken in een
inspirerend Bengaals decor verschillende deelthema’s rond watervervuiling. Voor
leerkrachten werd een lesmap ontwikkeld. De kinderen kunnen op het bezoek aan het
Vredeshuis terugblikken aan de hand van een doeboekje.
 



Tijdens de workshop ‘Plastic Soep’ gaat de klas op reis naar Bangladesh en ontmoet
daar visser Nadim. Hij ving tot voor kort de lekkerste vis van de hele wereld. De laatste
tijd vindt hij echter vooral plastic in zijn netten. De kinderen ontdekken samen met hem
hoe dat komt en welke gevolgen dit heeft voor de mensen, de dieren en de natuur.

Partners

Voor het uitwerken van Plastic Soep werkte de Stad Gent samen met Djapo vzw
(www.djapo.be). Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren
maken voor een duurzamere wereld. De vzw combineert vaardigheden als filosoferen,
creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s
zoals water, klimaat, handel en afval.

Een duurzaam decor

Voor het Plastic Soep decor werden waar mogelijk eerlijke en duurzame keuzes
gemaakt.
 
Een paar voorbeelden:

Met de steun van Interface vaart visser Nadim in een bijzondere zee. Net Effect is een
tapijttegelcollectie die een ode brengt aan de oceaan, niet alleen vanwege zijn uiterlijk,
maar ook middels het unieke en tastbare project Net-Works. Net-Works biedt kleine
vissersgemeenschappen in de Filipijnen een extra inkomstenbron. Vissers worden betaald
om afgedankte netten van het strand en uit het water te verzamelen en beschermen
tegelijkertijd hun bron van levensonderhoud en het zeer zeldzame dubbele koraalrif voor
de kust. Afgedankte visnetten worden verzameld en verwerkt tot gerecycled
nylonmateriaal voor Interface-tapijttegels.
Yak & Yeti staat voor eerlijke kledij voor bewuste consumenten. De kledij van visser
Nadim werd in Nepal geproduceerd volgens de principes van eerlijke handel. De stoffen
gebruikt in het decor maakten eveneens een lange reis.

De klas op de wereldkaart

Het Vredeshuis is de plek in Gent waar internationale solidariteit vorm krijgt. Het gratis
educatief aanbod voor scholen plaatst wereldburgerschap en internationale solidariteit
centraal: via workshops, educatieve materialen, filmvoorstellingen en een nascholing
voor leerkrachten wil het huis maximaal informeren en sensibiliseren op het gebied van
wereldverhoudingen, het belang van internationale solidariteit, ‘eerlijke handel’, over onze
ecologische voetafdruk en de impact daarvan op ons klimaat.

De programmabrochure 2016-2017 geeft een volledig overzicht van de mogelijkheden.

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Vredeshuis_Brochure_aanbod_2016-2017_LR_0.pdf
http://www.interface.com/EU/nl-NL/about/mission/Net-Works-nl_NL
http://www.djapo.be/


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.

Dat het Vredeshuis inmiddels een gevestigde waarde is wordt door de bezoekerscijfers
bevestigd. De voorbije jaren tekenden elk jaar tussen de 14.000 en 15.000 leerlingen in
op het educatieve aanbod.

Informatie
Els Michiels, Dienst internationale relaties en netwerken – team internationale solidariteit,
Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. 09 233 42 95, e-mail els.michiels@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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