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O P G E M E R K T
MARTINE VERMANDERE,
projectmedewerker, Amsab-ISG

Welkom 
in Gent

Op vrijdag 24 maart 2017 werd het 
project ‘Welkom in Gent’ aan het 
Woodrow Wilsonplein, ‘het Zuid’, 
voorgesteld. Leerlingen van het 
vier de jaar Elektrotechnieken van 
het HTI Sint-Antonius ontwierpen 
en realiseerden een interactieve 
kaart en een mobiel infopunt om 
nieuw komers wegwijs te maken in 
Gent. Het initiatief werd genomen 
door Amsab-ISG naar aanleiding 
van het project ‘Belgische vluchte-
lingen in Engeland tijdens WO I’.  

Amsab-ISG stapte vorig jaar naar het Hoger 
Technisch Instituut Sint-Antonius (HTISA) voor 
een eerste experiment met een educatief pro-
ject. In de school in de Gentse binnenstad zijn 
technisch en beroepsonderwijs, Onthaalklas-
sen voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) 
en een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO 
De Rotonde) ondergebracht. De leerlingen heb-
ben er zeer diverse culturele achtergronden. 
De meeste leerlingen krijgen er net als de Bel-

gische kinderen in Engeland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog, geen les in hun moedertaal. Het 
was even zoeken naar een goede invalshoek 
voor dit, net na de aanslagen van Parijs, beladen 
onderwerp. We wilden ook niet te veel door-
dringen in de persoonlijke levenssfeer van de 
leerlingen en hen bijvoorbeeld laten getuigen 
over hun (soms nog heel recente) ervaringen 
bij aankomst in België. Samen besloten we 
daarom om rond ‘verwelkomen’ te werken. 
Daarna namen de leerlingen het initiatief van 
ons over. Babacar, Burak, Chems, Damian,  
Mehmet, Napoleon en Ventsislav van het vierde 
jaar Elektrotechnieken besloten om hun eigen 
favoriete plekken in Gent op een kaart samen 
te brengen. Wie beter dan zijzelf kunnen jonge 
nieuwkomers immers de weg tonen? Hoe bren-
gen jongeren hun tijd door na school? Waar 
kunnen ze sporten? Wat is de place to be om 
rustig te chillen? Waar is er gratis wifi? Waar 
ontmoet je mensen met dezelfde muziekvoor-
keur? Waar vind je de beste kebab? De leerlin-
gen gingen ook langs bij leeftijdgenoten in het 
Stedelijk Opvanginitiatief voor Asielzoekers en 
vroegen waaraan zij behoefte hadden en wat 
hun favoriete plekken waren. Daaruit bleek 
onder meer dat Afghaanse jongeren vooral 
op zoek zijn naar plaatsen waar ze cricket, 
dat erg populair is in hun land, kunnen spelen. 
De Jeugddienst suggereerde dan weer om nog 
enkele extra plekken waar jonge nieuwkomers 
informatie kunnen krijgen, toe te voegen. Met 
ondersteuning van de leerlingen Lassen en de 
leerlingen Mechanica van het CDO De Rotonde 
bouwde het werkgroepje ook een mobiel info-
punt met een grote interactieve stadskaart. 
De buitenkant van het infopunt werd versierd 
met het woord ‘welkom’ in verschillende talen.

De leerkrachten Nederlands en Praktische 
Vakken Elektriciteit focusten in een gemeen-
schappelijke, wekelijkse les op de realisatie 
van dit project. Amsab-Instituut voor Sociale 
Geschiedenis belichtte dan weer de sociaal-
historische invalshoek. Op 8 november 2016 
gaf ikzelf een uiteenzetting over de Belgische 

vluchtelingen in Engeland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. De interesse van de leerlingen 
was oprecht. Ze beslisten om enkele beelden 
uit de virtuele tentoonstelling in hun installatie 
te gebruiken: beelden die vooral de positieve 
kant van het vluchtverhaal brengen, zoals de 
opvang door de Britten. Aan de hand van foto’s 
en getuigenissen vertelde het infopunt dan ook 
het vluchtverhaal uit de Eerste Wereldoorlog. 
De Stad Gent ondersteunde het project in het 
kader van J1000. Daarmee heeft de stad de 
ambitie om bij al haar keuzes en beslissingen 
rekening te houden met de stem van kinderen 
en jongeren en om vooral kwetsbare kinderen 
en jongeren te betrekken. De Dienst Welzijn en 
Gelijke kansen ondersteunde dit project finan-
cieel met een projectsubsidie voor etnisch-cul-
turele diversiteitsprojecten en/of activiteiten.

Tot slot creëerden de leerlingen van de op-
leiding Beeldende Kunst van de Gentse LUCA 
School of Arts een beeldhouwwerk.

Het mobiele infopunt en het beeldhouwwerk 
staan tot onbepaalde tijd opgesteld aan het 
Woodrow Wilsonplein. Gentenaars kunnen 
er met een handtekening hun solidariteit met 
nieuwkomers uitdrukken en hen verwelkomen 
in Gent. De gedrukte versie van de kaart wordt 
verspreid via de OKAN-klassen, de loketten 
van GentinfoPunt, het loket Migratie van de 
Stad Gent, de Stadswinkel en de Jeugddienst.

En dit is wat Burak er zelf van dacht: 
‘Ik ben vooral blij dat we iets extra kunnen 

doen voor de nieuwkomers. Het voelt goed 
om anderen te kunnen helpen en nieuwko-
mers op die manier echt welkom te heten. 
Door dit project hebben we zelf ook al veel 
bijgeleerd over zaken die we later kunnen 
gebruiken op de werkvloer, zoals samen 
overleggen en belangrijke telefoons plegen.’ 

Directeur Wouter Boute en schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere, openen de stand aan het 
Zuid in Gent. Foto: Geert Bonne
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