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In een samenleving met als uitgangspunt 
respect, diversiteit en gelijke kansen is geen 
plaats voor racisme en discriminatie. Daarom 
organiseert het stadsbestuur naar aanleiding 
van 21 maart, de Internationale Dag tegen 
Racisme, het Festival van de Verdraagzaam-
heid. Van 21 maart tot en met 4 april 2019 
engageren verschillende organisaties, vrijwil-
ligersverenigingen en stadsdiensten zich om 
de thema’s racisme en discriminatie onder de 
aandacht te brengen. Zo wil het stadsbestuur 
het draagvlak voor een samenleving waarin 
iedereen zich thuis voelt vergroten. 

www.sint-niklaas.be/ 
festivalvandeverdraagzaamheid

“Our lives begin to end 
the day we become  
silent about things 
that matter”
Martin Luther King jr.
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Programma
 

EXPO

Mous Lamrabat  
Solotentoonstelling  
‘Mousganistan’

1.02.2019 - 24.03.2019 
dinsdag t.e.m. vrijdag: 13.30u tot 17u 
zaterdag: 13u tot 17u 
zondag: 11u tot 17u  

Hedendaagse foto-expo van  
modefotograaf Mous Lamrabat.  
    
ORGANISATOR CC Sint-Niklaas
LOCATIE TTZ Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
PRIJS gratis
INFO expo@ccsint-niklaas.be                                                         

LEZING

Over vrouwen in de  
Afghaanse oorlog

11.03.2019 - 19.30u

Joanie De Rijke, journaliste voor Knack  
Magazine, getuigt over de gesprekken die  
ze had met vrouwen in oorlogssituaties.

ORGANISATOR Vormingplus OC Rode Kruis
LOCATIE Kasteelstraat 8, Sint-Niklaas
PRIJS € 5 / € 2,5
INFO https://www.vormingpluswd.be/
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SENSIBILISERINGSACTIE

Internationale dag  
tegen racisme

21.03.2019 - 9u - 12u

In Sint-Niklaas is er geen plaats voor  
racisme. Laat jouw boodschap voor  
een verdraagzame stad achter in de  
babbelbox en neem een leuke foto in  
de fotobooth op de wekelijkse markt.

ORGANISATOR Stad Sint-Niklaas en Unia
ADRES Markt Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INFO Geen inschrijving nodig

LEZING

Het recht om mens te zijn.  
Mensenrechten als moreel 
kompas.

13.03.2019 - 10u

Zeven decennia na het aannemen van de 
Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens worden mensenrechten nog altijd van-
uit allerlei hoeken en op allerhande manieren 
uitgedaagd. 

Wies De Graeve, directeur van Amnesty 
International Vlaanderen,  illustreert aan de 
hand van concrete thema’s dat mensenrechten 
geen hol, theoretisch concept zijn, maar dat ze 
de kracht hebben om de weg te effenen voor 
meer rechtvaardigheid, gelijkheid en vrijheid. 
    
ORGANISATOR Odisee Hogeschool 
LOCATIE Hospitaalstraat 23, Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INSCHRIJVEN annick.haentjens@odisee.be 
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MOOOV FILM 

The Nile Hilton Incident 
met inleiding door  Koert Debeuf

21.03.2019 - 19.30u

The Nile Hilton Incident gaat over de corrup-
tie van de Egyptische overheid tijdens de 
Arabische lente. Een kamermeisje in Caïro is 
getuige van een moord. Inspecteur Noredin 
probeert deze complexe moordzaak op te 
lossen. Op de achtergrond barst de opstand 
los tegen de Egyptische president Mubarak. 
Een broeierige film-noir van Tarik Saleh in een 
land vol corruptie.

Koert Debeuf, Midden-Oosten expert, his-
toricus, auteur en directeur van het Tahrir 
Institute for Middle East Policy Europe, leidt 
deze film in. Hij deelt zijn eigen ervaringen en 
inzichten over deze precaire kwestie. 
    
ORGANISATOR Dienst Internationale  
Samenwerking ism FilmMagie
LOCATIE Siniscoop
TARIEF € 8,80 / € 7,80 (kansenpas, 65+, -12)
INFO Geen inschrijving nodig            

LEZING

Koloniale geschiedenis van 
België en de impact op onze 
huidige samenleving

22.03.2019 – 19.30u

Een onlangs verschenen rapport van een 
VN-expertencommissie raadt de Belgische  
samenleving aan om in het reine te komen 
met het koloniale verleden. Ook de opening 
van het Africamuseum en de documentaire 
over kinderen van de kolonie gingen niet 
onopgemerkt voorbij. Tijdens deze avond 
maken we voldoende tijd om de actualiteit 
te belichten en vragen over dit thema te 
beantwoorden.

Nadia Nsayi, Centraal-Afrika-expert van Pax 
Christi en Broederlijk Delen en Don Pandzou,  
oprichter van Waka Waka generation,  
beleidsmedewerker bij de Ambrassade, en  
opiniemaker werpen hun blik op de gevolgen 
van ons koloniaal verleden. Dit doen ze door 
zowel hun persoonlijke ervaring als hun ex-
pertise over dit thema met ons te delen. 

ORGANISATOR Dienst diversiteit, samenleving 
en preventie
ADRES Koek&ei, Hendrik Heymanplein 5-9, 
Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INSCHRIJVEN katrien.vanmoer@sint-niklaas.be
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THEATER

Drarrie in de Nacht 
JR.CE.SA.R / KVS

26.03.2019 - 20u (inleiding om 19.30u)

Drarrie in de nacht, de vertolking van de  
succesroman van El Azzouzi die de Arkprijs 
van het Vrije Woord won.

Verwacht je aan hiphop, verwacht je aan 
slampoëzie. De beats komen op de scène tot 

leven en de talen vloeien in overvloed.  
Hoofdpersonage Ayoub (vertolkt door Fikry El 
Azzouzi) en kompanen dwalen door de stad en 
loodsen je de nacht in, doorheen de eenzaam-
heid en het verdriet, de woede en de angst. Ze 
hebben niets of niemand, hooguit elkaar om 
op te vertrouwen en op terug te vallen.

ORGANISATOR CC Sint-Niklaas
LOCATIE Stadsschouwburg, Paul Snoekstraat 1, 
Sint-Niklaas
PRIJS € 15 - € 12 (abo) - € 14 (65+) - € 12 (-26)
INFO www.ccsint-niklaas.be

© Danny Willems
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GESPREK

Racisme in het  
dagelijkse leven

27.03.2019 - 18.30u - 20.30u

Racisme is niet subjectief, het kan zich 
manifesteren door woorden, liedjes, grap-
jes, gebaren,... Iedereen kan slachtoffer van 
racisme zijn. 

Deelnemers krijgen de kans om hun erva-
ringen uit te wisselen over racisme in het 
dagelijks leven, als getuige of als slachtoffer. 

Sanghmitra Bhutani, beleidsmedewerker  
Onderwijs en Welzijn bij het Minderheden- 
forum vzw, begeleidt het gesprek. 
    
ORGANISATOR Internationaal Comité vzw
LOCATIE Nieuwstraat 18/B, Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INSCHRIJVEN willy@icvzw.be 
Let op: maximum 20 deelnemers! Wees snel om 
in te schrijven

LEZING

Was het vroeger beter?

27.03.2019 - 14u

Was het vroeger beter? Klopt dat? Of kijken 
we door de gekleurde bril van de nostalgie? 
Hoe snel gaat de evolutie en was die van 
alle tijden? Lieve Mariën begint haar verhaal 
met het levensverhaal van haar grootmoeder, 
geboren in 1898. 

ORGANISATOR Vormingplus DC Den Aftrap
LOCATIE DC Den Aftrap, Gerdapark 14,  
Sint-Niklaas
PRIJS € 4 - € 3
INFO 03 778 58 07

GESPREK

Tussen hemel en aarde - 
Elk onze eigen weg?

28.03.2019 - 19.30u

Wat je altijd al wilde weten, maar 
nooit durfde te vragen. Waarin gelooft 
iemand die niet in een god gelooft? 
Waarom een hoofddoek? Hoe kan 
ik een goed mens zijn? Welke weg 
bewandel jij? 

Op deze tweede interlevensbeschou-
welijke dialoogavond kan je komen 
luisteren naar een panelgesprek over 
verschillende levensbeschouwingen.

Een katholiek, een jongere, een atheïst, 
een mormoon, een moslim,… gaan met 
elkaar in dialoog over de rol van geloof 
in het dagelijks leven: open, met res-
pect voor elkaar en zonder te vergeten 
dat we allemaal meer zijn dan onze 
levensbeschouwing, leeftijd, afkomst of 
uiterlijk. Na het panelgesprek schuiven 
we samen aan tafel om het gesprek 
verder te zetten. 

ORGANISATOR Interlevens- 
beschouwelijke dialoog
LOCATIE Zaal Familia, Truweelstraat 138, 
Sint-Niklaas
PRIJS gratis
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FILM

J’aime plus la mer  
met inleiding, getuigenis en 
drankje achteraf 

1.04.2019 - 19u - 22.30u

Over de leefwereld van volwassen mannen en 
vrouwen die gevlucht zijn, zijn er de laatste ja-
ren al heel wat films uitgebracht. Het verhaal 
van kinderen bleef tot nu toe wat onderbe-
licht. Idriss Gabel brengt daar verandering in 
met zijn film ‘J’ aime plus la mer’. Hij brengt 
het verhaal van de vlucht, de zorgen, maar ook 
de hoop, van kinderen in een Rode Kruisop-
vangcentrum in Wallonië. De verhalen van die 
kinderen zijn heel uiteenlopend, maar hebben 
één ding gemeen: allemaal houden ze niet 
meer van het bos, de bergen of de zee.
    
ORGANISATOR Rode Kruis Opvangcentrum 
Westakkers
LOCATIE Zaal Familia, Truweelstraat 138, 
Sint-Niklaas 
PRIJS € 6 
INSCHRIJVEN integratie.ocwestakkers 
@rodekruis.be                                                         

LEZING

Wanneer het water breekt
met Chris De Stoop

4.04.2019 - 20u

Chris De Stoop vertelt het waargebeurd ver-
haal van een visser en zijn dochter die jaren 
geleden hun vaderland Vietnam ontvluchtten. 
’Wanneer het water breekt’ is een universeel, 
aangrijpend verhaal over de diepe breuk die 
migratie is, inzoomend op één boot, één groep, 
één familie.

Tijdens deze lezing duidt de auteur, die de 
familie al jaren volgt en met tientallen reisge-
noten sprak, op een persoonlijke manier zijn 
boek. Hoe komen migrant en maatschappij tot 
een nieuwe vorm van samenleven?

ORGANISATOR Bib, Welzijnshuis
LOCATIE Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INSCHRIJVEN bibpubliekswerking@sint-niklaas.be
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EXPO

Gegroet Marius en Stella.

22.04.2019
dinsdag t.e.m. vrijdag: 13.30u - 17u 
zaterdag: 13u - 17u 
zondag: 11u - 17u

De expo Gegroet, Marius en Stella belicht aan 
de hand van archeologische vondsten de vele 
facetten van het dagelijkse leven aan de rand 
van het Romeinse imperium. Ontdek de dege-
lijkheid van landelijke traditionele hoeves en 
het verfijnde leven in de villa rustica’s. Krijg 
inzicht in de Romeinse arbeidsmarkt. Rouw 

mee met hun doden en maak kennis met hun 
goden. Proef een staaltje van antieke globali-
sering van weleer…

Deze expo gunt je niet alleen een blik in het 
verleden, maar slaat ook een brug met het 
heden. Hoe verhouden Rome en Europa zich 
tot elkaar? Waar liggen hun wortels? Zijn er 
gelijkenissen of juiste grote verschillen in hun 
geschiedenis of organisatiestructuur te vinden?
    
ORGANISATOR Erfpunt en SteM
LOCATIE SteM zwijgershoek 14, Sint-Niklaas
PRIJS € 5 / € 2,50 met korting
INFO www.erfpunt.be/gegroet-marius-stella- 
reizende-tentoonstelling-opent-in-waasmunster/                                                           
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FILM 

Rosie en Moussa

29.04.2019 - 13.45u

Een film gebaseerd op de boeken van Michael 
De Cock. Het is een verhaal over de groeiende 
vriendschap tussen twee kinderen met diver-
se achtergronden.

Voor Rosie is de stad een plek om eindeloos 
veel avonturen te beleven. Wanneer ze met 
haar moeder verhuist naar de andere kant 
van Brussel, leert ze er een heleboel mensen 
kennen. Zoals haar nieuwe vriend Moussa, met 
wie ze helemaal tot op het dak van het appar-
tementsgebouw gaat. Moussa belooft om haar 
te helpen om haar vader en moeder weer bij 
elkaar te brengen. 

ORGANISATOR Federatie Wereldvrouwen en 
Vrouwencentrum vzw
LOCATIE VZW Vrouwencentrum, Nieuwstraat 34, 
Sint-Niklaas
PRIJS € 2
INFO vzwvrouwencentrum@skynet.be 

TOONMOMENT

Talen kleuren de wereld 

2.06.2019 - 10.30u

Tom Lanoye schreef een gedicht over de 
stad Sint-Niklaas. Nieuwe en oude Sint- 
Niklazenaren gingen met dit gedicht 
aan de slag. Zij vertaalden het naar hun 
thuistaal en hun ervaringen met onze stad. 
Op 2 juni tonen ze samen het resultaat van 
dit project.

ORGANISATOR Vormingplus, Bibliotheek
LOCATIE De Foyer
PRIJS Gratis
INFO www.vormingpluswd.be/waarvandaan

MOOOV FILM 

Tel Aviv on fire

29.04.2019 - 20 uur

Tel Aviv on fire is een film in het kader 
van het MOOOV-filmfestival. In deze 
heerlijke Palestijnse komedie wordt op 
luchtige wijze de draak gestoken met 
de Joods-Palestijnse situatie. Na afloop 
gaan we met het publiek en een aantal 
Palestijnen in gesprek over de film en 
hun ervaringen.
    
ORGANISATOR Dienst Internationale  
Samenwerking, Vormingplus Waas-en- 
Dender, Rode Kruis Opvangcentrum
LOCATIE Siniscoop
PRIJS € 8,80
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En ook nog...

Waarvandaan

Kennismakingsontbijt:  
22.04.2019 – 9.30u - 12u

Tom Lanoye schreef een gedicht over/voor 
Sint-Niklaas. Met toneelmakers, acteurs, 
poëten, dansers, knutselaars, denkers, doeners, 
mensen van heel ver of dichtbij gaan we aan 
de met het gedicht aan de slag. Op 2 juni 
stellen we, samen met Tom Lanoye, onze 
voorstelling rondom het gedicht voor aan het 
publiek. 

Wil je graag meedoen? Schrijf je dan zeker in 
voor het kennismakingsontbijt 

INSCHRIJVEN www.vormingpluswd.be/ 
waarvandaan

MOOOV

26.04.2019 - 5.05.2019

MOOOV is een festival voor wereldfilms. Van 
26 april tot en met 5 mei 2019 kan iedereen 
voor het zevende jaar op rij terecht in Sint- 
Niklaas voor een reeks films in het kader 
van MOOOV. De accenten liggen dit jaar op 
Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse 
cinema en op sterke vrouwen.  Humor en tra-
giek worden afgewisseld met documentaires 
en familiefilms.  

INFO: www.festival.mooov.be/Sint-Niklaas/

© Arthur Los Fotografie
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Refu interim start in Sint- 
Niklaas en Lokeren! En we 
hebben jou daar graag bij. 

Refu Interim geeft nieuwkomers (asielzoekers, 
vluchtelingen en andere mensen met een 
recente migratie-ervaring) een duw in de rug 
in hun traject naar werk en het opbouwen 
van een sociaal netwerk. Dit doen we door 
voor hen vrijwilligerswerk te zoeken binnen 
de brede culturele, sociale en vrijetijdssector. 
Refu Interim is geen echt interimkantoor maar 
investeert vooral tijd en middelen in een 
persoonlijk contact. 

We zoeken een engagement op maat dat niet 
alleen de nieuwkomers, maar ook de ontvan-
gende organisaties ten goede komt. 

INFO www.refuinterim.be of neem een kijkje 
op de Facebookpagina www.facebook.com/
refuinterim 

LEZING

Verdraagzaamheid met  
tolereerbare tekorten 

Een spreker van Wereldhuis Bonangana 
(Marc Maes) geeft gratis lezingen voor 
groepen of scholen over verdraagzaam-
heid. Het is een verdiepende uiteen-
zetting over verdraagzaamheid in het 
algemeen én ten aanzien van diversi-
teit (o.m. migranten) in het bijzonder. 

De lezing mikt op jong volwassenen, 
laatste jaarsstudenten van het secun-
dair hogescholen en socio-culturele 
verenigingen.  

INFO marc.maes11@telenet.be
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LESSENPAKKET 

Sporen van kolonisatie

Maart – april 2019

Samen met Studio Globo worden leerlingen 
van de derde graad lager onderwijs uitge-
daagd om het koloniale verleden kritisch te 
verkennen en van daaruit het heden beter 
te begrijpen. Ze maken via vijf lesactivitei-
ten met diverse werkvormen kennis met de 
sporen van het koloniaal verleden. Via het 
lesmateriaal denken de kinderen na over hoe 
we beter kunnen samenleven

ORGANISATOR Team internationale samen-
werking, stad Sint-Niklaas ism Studio Globo
PRIJS Gratis
INSCHRIJVEN internationalesamenwerking@
sint-niklaas.be

Voor de scholen

Diversiteitskoffers

In de koffer vind je  info over hoe je diversiteit 
positief aan bod brengt tijdens de dagelijkse 
lessen en werking, maar ook specifieke  
methodieken om met het thema racisme en 
diversiteit aan de slag te gaan in de klas: 
leuke gadgets, tips rond kwaliteitsvolle 
workshops, een brochure over hoe omgaan 
met racisme, enzovoort. Doelstelling is dat 
de leerkracht bij het uitlenen van deze koffer 
geen tussenstap meer nodig heeft om een les 
rond dit thema voor te bereiden. Alles wat hij/
zij nodig heeft zit hapklaar én tastbaar in de 
koffer. 

De koffers zijn beschikbaar voor verschillende 
leeftijden (3 - 7 jaar,  8 - 14 jaar en 14 - 18 
jaar). De koffers zijn uitleenbaar in de Bib van 
Sint-Niklaas aan het Heymanplein. 

ORGANISATOR Unia, bibliotheek en dienst 
flankerend onderwijsbeleid, stad Sint-Niklaas
PRIJS Gratis
INFO caroline.vandevelde@sint-niklaas.be  
of stel je vraag rechtstreeks aan een bib- 
medewerker in de jeugdafdeling. 
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Save the the date 16 mei 2019
Studiedag polarisering

16.05.2019 

Op 16 mei vindt er een studiedag plaats  
waarin de onderzoeksresultaten van de  
bevraging ‘polarisering op school’ zullen  
worden voorgesteld. Verschillende experten 
waaronder Khalid Benhaddou zullen dieper 
ingaan op dit thema. 

Daarna wordt je een lekkere lunch aangebo-
den en in de namiddag kan je kiezen tussen 
verschillende interessante workshops.

ORGANISATOR Dienst diversiteit, samenleving 
en preventie, stad Sint-Niklaas en VVSG
ADRES Odisee hogeschool campus Sint- 
Niklaas
PRIJS Gratis
INFO katrien.vanmoer@sint-niklaas.be

Het festival van de verdraagzaamheid is een organisatie van stad Sint-Niklaas, dienst diversiteit, samenleving 

en preventie in samenwerking met de stedelijke bibliotheek, stedelijk Museum, Cultuurcentrum Sint-Niklaas, 

Welzijnshuis, UNIA, Opvangcentrum Rode Kruis, Fedasil, Odisee Hogeschool, Stuvo, MOOOV, Internationaal 

Comité, Vormingplus, Vzw Vrouwencentrum, Federatie Wereldvrouwen.  

De werkgroep interlevensbeschouwelijke dialoog: dienst diversiteit samenleving en preventie, Agentschap 

Integratie en Inburgering, Vorming Plus Waas en Dender, Huis van de Mens, Orbit Vzw, Jos Vzw, Turks Cultureel 

Centrum, Islamitische Geloofsgemeenschap Hicret Camii, Vzw De Gemeenschap, De Kerk van Jezus Christus van 

de Heiligen der Laatste Dagen, Rooms Katholieke parochiegemeenschap Sint-Niklaas

© Belga
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VAST
Een gouden kooi

Mensen staren
Alsof ze me kennen
Zij kiezen wie ik ben

REN
Weg van die gedachte
Naar een veilige plaats

Waar ik mezelf
Kan zijn mag zijn

VRIJ

Kaat De Block
Kinderstadsdichter 2018
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Toegankelijkheid 

Heb je extra begeleiding of ondersteuning nodig 
om deel te nemen aan onze activiteiten? Contac-
teer ons gerust via diversiteit@sint-niklaas.be of 
03 778 36 39. 

Praktisch 

Inschrijvingen en tickets kan je vinden per  
activiteit in de brochure of bel 03 778 36 39.  
Meer info vind je op www.sint-niklaas.be/ 
festivalvandeverdraagzaamheid of 03 778 36 39.

Like en volg ons op  Divers Sint-Niklaas
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