Internationalisation at home
in contact met Hyrmet, Ana, Andrey of Robert
Met dit programma ga je een virtuele samenwerking
aan met mensen/partnerorganisaties in het
buitenland. Je hoort verhalen van leeft�dsgenoten
en je kunt een internationale les volgen van één
van onze partnerorganisaties. Dit kan gaan over
ondernemen, zorg en welz�n, maatschappel�ke zorg
en onderw�s. Een mooie kans als voorbereiding op
een (internationale) toekomst. Daarnaast leer je
jezelf verplaatsen in het perspectief van een ander.

Elementen van het programma:
•
•
•
•

Leerlingen k�ken digitaal over de grenzen en gaan in gesprek met iemand van de partnerorganisaties
uit Oost-Europa
Leerlingen kruipen in de wereld van van Hyrmet, Ana, Andrey of Robert
We k�ken wat de B�bel jouw leerlingen te zeggen heeft over armoede, r�kdom en barmhartigheid
De leerlingen werken aan een concrete opdracht met een internationale focus, b�voorbeeld;
o een plan uitwerken voor thuiszorg in Albanië
o een businessplan opzetten voor een familiebedr�f in Albanië
o een plan voor het prioriteren van wie hulp nodig heeft in een moeil�ke situatie, zoals in
Oost-Oekraïne
o een inhoudel�k goed onderw�sprogramma voor kinderen in Armenië

Kortom: Interculturele competenties en persoonl�ke ontwikkeling kr�gen in dit programma ruimschoots
de aandacht

“Leerlingen duiken met dit programma in een échte
casus en ontdekken hoe ze zelf met iemand ver
van Marjolein Ouwerkerk,
docent Nederlands Wartburg
College loc. Guido de Brès,
Rotterdam-�sselmonde:

weg verbonden z�n. Ze worden aangesproken op
hun eigen principes en het spoort hen aan om zich
in te zetten voor de naaste in nood. Dit is praktisch
onderw�s!”

Ondernemen - Het verhaal van Hyrmet
Sinds de grenzen van Albanië begin jaren 90

niet om hun droom, een eigen bed and breakfast,

opengingen, komen steeds meer toeristen op

te verwezenl�ken. En de t�d dringt, want grote

de schitterende, ongerepte natuur af. Goed

investeerders bouwen hotel na hotel in de

nieuws voor de vaak nog arme Albanezen, zou

omgeving.

je zeggen, maar dat valt in de prakt�k nog vaak
tegen. Want juist vanwege de armoede missen
ze het kapitaal om b�voorbeeld in de bouw van
een accommodatie te investeren. Neem nou
de drie zussen en broer Demushi. Ze hebben
gestudeerd en werken keihard op hun boerder�
en als ezelgids voor toeristen. Toch lukt het maar

Informatie
o Partnerorganisatie: Dorcas Albania
o Spreker: Ilia Dishnica
o Video: EO-Metterdaad

breng je
leerlingen in contact
met Adelina

Zorg en welzijn - Het verhaal van Adelina
De 11-jarige Adelina heeft een

geen enkele school die Adelina wil opnemen.

ontwikkelingsachterstand. Haar ouders z�n

Nu bloeit ze op. Ze gaat snel vooruit met

gescheiden omdat haar vader verslaafd

lezen en schr�ven en speelt graag met haar

was aan alcohol. H� mishandelde z�n

vriendinnen!

kinderen. Daardoor is het meisje zwaar
getraumatiseerd. Moeder Olga moest na
de scheiding aan het werk, maar Adelina
heeft continu zorg nodig. Gelukkig was daar
opvangcentrum Nieuwe Hoop voor kinderen
met een beperking. Buiten dit centrum is er

Informatie
o Partnerorganisatie: Charity Mission Moldovao
o Spreker: Doina Chirica
o Video: EO Metterdaad

Maatschappelijke zorg - Het verhaal van Andrey
Veel Oekraïners leven sinds 2014 in een

oorlog drie jaar geleden, toen de separatisten

conﬂictgebied. Ze z�n compleet door hun

in dat deel van Oekraïne met geweld de

reserves heen en geven aan dat ze niet

onafhankel�kheid hebben uitgeroepen. Een

nog meer tegenslag kunnen verdragen.

conﬂict dat leidde tot veel doden, gewonden

Andrey Malov werkt voor “Het licht van de

en verwoesting.

opstanding”, dat gesteund wordt door Kom
busje voor een lange tocht van zeker twaalf

Informatie

uur of langer naar het oosten van Oekraïne.

o Partnerorganisatie:

over en help. H� vertrekt geregeld met z�n

Een tocht die niet zonder gevaar is. H� is
het oosten zelf ontvlucht als gevolg van de

Light of Resurrection Ukraine
o Spreker: Andrey Malov
o Video: EO-Metterdaad

educatie - Het verhaal van Robert
Robert is de oudste van de drie kinderen.
Samen met z�n ouders, broertje Arsen en
zusje Ofelia woont h� in een van de grauwe
ﬂatgebouwen in Yerevan. Een levendig
van alles wat h� leert en ervaart b� het

Informatie

dagopvangcentrum in Yerevan, Armenië.

o Partnerorganisatie: Youth for Christ Armenia

mannetje die elke dag opnieuw geniet

Vanaf dat moment veranderde alles, niet
alleen in het leven van Robert.

o Spreker: Arev
o Video: Wintercampagne

