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AANLEIDING

Begin september 2020 wakkerde er een vuur door voormalig vluchtelingenkamp Moria,

op het Griekse eiland Lesbos. Haastig werd er een nieuw vluchtelingenkamp gebouwd

met erbarmelijke voorzieningen. Een groot deel van deze bewoners is kind en heeft een

uitzichtloos toekomstbeeld. Velen van hen zijn namelijk al jaren op de vlucht. Op zoek

nog een veilig en warm onderkomen, met of zonder hun ouders. Er is een gebrek aan

afleiding en educatie om de kinderen hoop te bieden in deze crisis. En daarom is het zó

belangrijk dat deze kinderen in het zonnetje worden gezet. 

De schrijnende situatie waarin de kinderen leven is de aanleiding geweest voor het

initiatief Home For All om in actie te komen. Begin dit jaar is er een

tekeningenuitwisseling georganiseerd tussen basisschoolleerlingen uit Nijmegen en

kinderen uit het vluchtelingenkamp Moria. Met als doel het verbinden van twee

verschillenden werelden. Er werd plezier, hoop en liefde overgedragen op papier,

doordat kunst als communicatiemiddel werd ingezet. Tot slot werd er bewustzijn over de

vluchtelingencrisis gecreëerd bij de kinderen, ouders en leraren van de Muze. 

Na het succes van de eerste uitwisseling wil Home For All de uitwisseling voortzetten.

Om uiteindelijk zoveel mogelijk kinderen in vluchtelingenkampen te kunnen bereiken. Ben

je nou nieuwsgierig geworden en wil je kijken of dit project bij jou school past? Lees dan

vooral verder!



IN HET KORT

 

Het tekeningen uitwisselingsproject is

bedoeld voor basis en-middelbare

scholieren uit Nederland en voor de

kinderen uit vluchtelingenkamp Moria.

In samenwerking met Wave of Hope

for the Future, een organisatie die

educatie aanbiedt in

vluchtelingenkampen, worden de

kinderen die verblijven in

vluchelingenkamp Moria betrokken bij

de uitwisseling. De leerlingen uit Moria

staan te popelen om nog meer

tekeningen te kunnen maken en te

ontvangen. 

De bedoeling is dat er één op één

wordt uitgewisseld, zodat er

persoonlijk contact wordt gemaakt.

Home For All zorgt ervoor dat dit

contact wordt geoptimaliseerd door

de leerlingen ook andere opdrachten

te geven, naast het maken van de

tekeningen. 

DOELEN

Het voornaamste doel van het

uitwisselingsproject is om de kinderen te

VERBINDEN met elkaar. 

Om die verbinding te kunnen maken is het

belangrijk dat zij zich eerst kunnen INLEVEN

in de leefwereld van het andere kind. Zodat

zij de reden van de uitwisseling beter

BEGRIJPEN en dichter tot hun teken-buddy

kunnen komen. 

Door een tekening voor een ander te maken,

LEREN de kinderen om een krachtige

boodschap over te brengen op papier.

Ongeacht de taalbarrière wordt er tussen de

kinderen gecommuniceerd. 

Daarnaast ligt de focus van de uitwisseling

ook op het genereren van AANDACHT en

BEWUSTZIJN. De kinderen uit

vluchtelingenkamp Moria voelen zich door

de ontvangen tekeningen gezien en

gehoord, waardoor er weer ruimte voor hoop

kan ontstaan. Voor de kinderen, de

betrokken ouders en leraren uit Nederland,

ontstaat er meer besef en begrip voor de

vluchtelingensituatie. 



Toelichting op uitwisseling, d.m.v presentatie Home For All

Vragenrondje klas 

Voorstelvideo van de kinderen uit Moria wordt getoond

Klas gaat zelf aan de slag met voorstelvideo. 

 

 Klas ontvangt foto's met persoonlijke info van hun teken-

buddy

Klas maakt de eerste tekening voor hun teken-buddy

Doos met tekeningen op de post

Klas ontvangt de tweede tekeningen uit Moria

Klas maakt de derde  tekening voor hun teken-buddy

Doos met tekeningen op de post

Klas ontvangt derde lading tekeningen uit Moria.

Leerlingen bespreken in groepjes hun uitwisseling tot nu

toe

Klas maakt de vierde tekening voor hun teken-buddy

Tekeningen op de post

#3 UITWISSELING

#4 UITWISSELING

PROGRAMMA

INTRODUCTIE

#1 UITWISSELING

#2 UITWISSELING Klas ontvangt de eerste  tekeningen uit Moria.

Klas maakt de tweede tekening voor hun teken-buddy

Doos met tekeningen op de post

Klas neemt tekeningen mee naar huis

Leerlingen bespreken thuis het project aan de hand van

een nieuwsbrief

#? UITWISSELING Uitwisseling kan naar behoefte zo lang mogelijk doorgaan

Tussentijds kunnen er nog opdrachten worden uitgevoerd

om de verbinding tussen de leerlingen nog persoonlijker

te maken, met behulp van Home For All



KOSTEN

TIJD

CONTACT

 De tekeningen uitwisseling brengt in

principe niet veel kosten met zich mee.

Home For All gaat er namelijk van uit dat

de scholen zelf genoeg tekenmaterialen

tot hun beschikking hebben. De enige

kosten die aan het project zijn

verbonden zijn de verzendkosten van de

tekeningen. Ongeacht de pakketgrootte

en de frequentie van de uitwisseling is er

minimaal een bijdrage van 150 euro

nodig. Dit bedrag dekt dan ook gelijk de

verzendkosten van Wave of Hope for

the Future. 

De duur van het project hangt af van

verschillende factoren. Denk hierbij

aan de uitwisseling frequentie, grootte

van de klas, variatie aan opdrachten

en de verzendtijd. Hieronder een

schatting van de duur van de 

 tekeningen uitwisseling

Introductie: 45/-60 minuten

Per uitwisseling: 60 minuten

Verzendtijd: 2 tot 4 weken

Sluit dit project nou helemaal aan op de

visie van uw school? Of heb je vragen,

opmerkingen of andere ideeën? Neem

dan gerust contact op!

Contact persoon: Pieta Louwerse 

Tel: 0634157541

E-mail: sosmoriahomeforall@gmail.com

www.homeforall.nl




