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Cultuur onderwijs voor de toekomstige
wereldburger
De Jimmy Nelson Foundation lanceert Cult-ED, een gratis uniek
educatief programma. Cult-ED inspireert en leert kinderen hoe ze
respectvolle burgers van de wereld kunnen worden.

Deze maand kondigt de Jimmy Nelson Foundation met trots aan dat zij een uniek

educatief programma lanceert. Cult-ED is een gratis curriculum dat het doel heeft

leerlingen over de hele wereld te inspireren en te onderwijzen over de laatste

inheemse culturen en hun wijsheden. De lessen zijn geïnspireerd op het werk van

de kunstenaar Jimmy Nelson, die zijn hele professionele leven heeft doorgebracht

met het bezoeken en respectvol documenteren van inheemse culturen. Zijn unieke

en bijtijdse inzichten vormen nu de missie van Cult-ED om kinderen te leren hoe

ze burgers van de wereld kunnen worden, die de planeet en haar mensen met

respect behandelen.
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Onze wereld verandert snel. Onze steeds groeiende bevolking en onze drang naar vooruitgang

hebben geleid tot ontwikkelingen als globalisering, een consumentencultuur, de opwarming van

de aarde en de huidige pandemie. Door de technologische vooruitgang lijkt het alsof we de

toekomst sneller dan ooit tevoren tegemoet treden, maar het wordt elke dag duidelijker dat we

de planeet schade toebrengen. In veel opzichten kunnen we leren van de normen en waarden

van inheemse volkeren met betrekking tot hun relatie met de natuurlijke wereld. Zij beschikken

over fundamentele kennis over het omgaan met natuurlijke hulpbronnen en het in harmonie

leven met hun omgeving. Hun eeuwenoude band met hun natuurlijk erfgoed dient als een

belangrijke beschermer van het kostbare milieu.  Daarom is het de missie van de Jimmy Nelson

Foundation om de culturele diversiteit te beschermen en te vieren en - via het

onderwijsprogramma Cult-ED - onze kinderen te laten inspireren door en leren van inheemse

wijsheid en kennis. 

"Dit is altijd mijn ultieme droom geweest: om mijn liefde en passie voor de
wereld te delen met de meest zuivere en open geesten die in mijn voetsporen
zullen treden."
— Kunstenaar Jimmy Nelson

Wij vieren graag met jou dat vanaf vandaag de eerste lessen van Cult-ED op onze website staan!

Cult-ED is een gratis onderwijsprogramma dat zich richt op cultuur en wereldburgerschap. Het

programma is voor kinderen van 11 tot 15 jaar. De werkbladen kunnen op de Jimmy Nelson

Foundation website in het Engels en Nederlands gedownload worden door een ouder, voogd of

leraar. Doordat het programma gebruiksvriendelijk is kunnen kinderen zowel zelfstandig thuis

als klassikaal de lessen volgen.  U kunt zich op de website inschrijven om gratis toegang te

krijgen tot alle lessen en updates te ontvangen over nieuwe online lessen!



Met Cult-ED kunnen kinderen digitaal naar verre oorden reizen, van Siberië en Bhutan tot Peru

en Frans-Polynesië, om kennis te maken met bijzondere culturen en tradities. De allereerste

lessenreeks richt zich op Mongolië! Elk programma richt zich op één gemeenschap en bevat vier

lessen met de thema's locatie, mensen, levensstijl en traditie.  Een deel van de vragen is gericht

op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN voor 2030, waarbij kinderen worden

uitgedaagd om anders te denken over thema's als kapitalisme, homogeniteit en

klimaatverandering. In de dominante cultuur ontbreken vaak antwoorden op complexe vragen

over hoe we onze planeet gezond naar de toekomst kunnen brengen. De gemeenschappen die

de kinderen tijdens deze lessen bezoeken, zullen hen aanmoedigen om buiten hun comfort-zone

te denken en met innovatieve oplossingen voor de toekomst te komen.

In een tijd waarin we ons moeten richten op het veiligstellen van de toekomst van onze planeet,

is onderwijs over andere culturen cruciaal, maar schaars. De jeugd is onze toekomst en het is

van groot belang om kinderen acceptatie en respect voor de planeet en alle mensen die er

wonen bij te brengen. Het cultiveren van wereldwijd en wederzijds respect begint al op jonge

leeftijd en daarom is het uiteindelijke doel van de Jimmy Nelson Foundation om Cult-ED te

onderwijzen op scholen over de hele wereld.  Zo kan er op grote schaal verschil gemaakt

worden.



Naast Cult-ED heeft de Jimmy Nelson Foundation deze maand samen met SyncVR Medical The

Magic Mattress gelanceerd, een VR-ervaring voor kinderen in Nederlandse ziekenhuizen.

Duizenden kinderen liggen dagelijks in het ziekenhuis en kunnen niet buiten spelen, naar

school gaan en de wijde wereld in. Om de kinderen af te leiden van hun zorgen in het

ziekenhuis, kunnen ze met The Magic Mattress vanuit hun ziekenhuisbed spelenderwijs de

wereld verkennen.

 "Met 'The Magic Mattress' kunnen we een positieve ontsnapping bieden aan
het moeizame en soms traumatische proces van herstel in het ziekenhuis. Zo
kunnen de kinderen vanaf hun bed genieten van de pracht en praal van de
wereld."
— Kunstenaar Jimmy Nelson

Kijk deze video om meer te weten te komen over Jimmy Nelson:

Download de afbeeldingen hier:

SyncVR - The Magic Mattress - Met Jimmy Nelson de wereld rond

https://youtu.be/TW6AiDQJC1o
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OVER JIMMY NELSON

Jimmy Nelson (UK, 1967) started working as a photographer in 1987. Having spent ten years at a Jesuit
boarding school in the North of England, he set off on his own to traverse the length of Tibet on foot (1985). The
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journey lasted a year and upon his return his visual diary, featuring revealing images of a previously inaccessible
Tibet, was published. 

Soon after (1987) he was commissioned to cover a variety of culturally newsworthy themes for many of the
world-leading publications ranging from the Russian involvement in Afghanistan and the ongoing strife between
India and Pakistan in Kashmir to the beginning of the war in former Yugoslavia.

In early 1994 he and his Dutch ex-wife Ashkaine Hora Adema produced Literary Portraits of China. A coffee-
table book about all indigenous cultures in China and their translated literature. From 1997 onwards, Jimmy
undertook commercial advertising assignments for many of the world’s leading brands. Meanwhile, he spent his
whole life accumulating images of indigenous cultures.

In 2010 he began his journey to create the artistic document that became Before They pass Away, which was
published in October 2013. Its success and the responses to it have enabled and encouraged Jimmy to continue
this journey. In October 2018, Nelson published the first interactive book Homage to Humanity, for which he
visited another unique 34 indigenous cultures around the globe. The book is accompanied by the 2019 Webby
Award-winning mobile application that makes it possible to scan every image in the book and bring them to life
with exclusive films, interviews and 360 ̊ film material. This allows people to see the making of the work and to
understand the process behind it.

Today Jimmy is using an 8x10 analogue plate camera to bring the project to its next level. Jimmy
strongly believes that if you change the way you look at people, the people you look at change. And if
that change is powerful enough, it will gather momentum to affect the whole of humanity. A message
that today he is promoting through talks at international conferences and museum exhibitions. With
the proceedings of his art projects, the Jimmy Nelson Foundation was set up to take it a step further
in supporting the communities on the ground.

Jimmy Nelson
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