GOEDE VOORBEELD FICHE
WORKSHOPFESTIVAL
‘LE PETIT MONDE’

ik deel

ALGEMENE INFO
Doelgroep: ouders en leerlingen
Grootte groep: alle bezoekers van het festival (ca. 750)

Leeftijd: 3-15 jaar
Duur van de activiteit(en): 10u-18u

STAP VOOR STAP

vooraf

Organisatoren (wie + aantal): werkgroep Le Petit Monde (7 mensen). Drie ouders coördineerden de voorbereiding
van het festival. Een 30-tal vrijwilligers werkten mee.
Tijdsinvestering: zeer weinig   weinig matig veel

zeer veel

Startbudget: geen weinig matig veel zeer veel

de activiteit

De leerlingen van de derde graad hebben voor het festival zitbanken en tafeltjes gemaakt
van paletten en grote rollen van elektriciteitskabels.
Andere ik deel-activiteiten maakten deel uit van workshopfestival, bijvoorbeeld:
•

Repair café: messen slijpen, herstellen van klein elektronisch materiaal, fietsherstelling.

•

Boekenruil: een yurt werd omgetoverd tot vertelhut: in samenwerking met de kringwinkel werden meubeltjes en kasten geplaatst waar boeken konden uitgestald en gelezen
worden, een vertelstoel werd ook in het geheel geïntegreerd

•

de ‘Naaimadammen’ maakten van oude jeansbroeken, T-shirts of kussenslopen leuke
handtassen, rokjes, bandana’s,...

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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ik deel

resultaat

De bezoekers van het festival hebben allemaal gezien én gevoeld dat de deelinitiatieven
behoren tot de ‘werking’ van de school. Dat samen delen de wereld mooier maakt;
daarom is het festival ook volledig gratis.
Oud materiaal werd nieuw leven ingeblazen, met de upcycling leren, ondervinden en
beleven de kinderen veel.
“Toen de weggeefkast stuk was, wilden we ze weg doen. Zowel de leerlingen als de ouders
vonden dit echter zo’n sterk initiatief dat we de kast hebben gerepareerd. Ze heeft nog
steeds haar plaats in onze school!” (Mien, Coördinator van De Kleine Wereld).

let op

Een goede voorbereiding doet veel werk.
Bij de Naaimadammen wordt best gezorgd voor veel divers materiaal zoals stukken stof,
broeken, T-shirts, kussenslopen. Wat flockfolie is handig om van iets ouds iets nieuws te
maken. De kinderen geven de input, dus je moet alle kanten uit kunnen. Afhankelijk van de
opkomst is het handig om 2 of 3 naaimachines te hebben. Spulletjes die op de vorige editie
werden genaaid werden bij wijze van voorbeeld opgehangen.
Bij het repair café is het belangrijk om de bezoekers op voorhand goed te informeren van wat
ze precies kunnen laten herstellen (of helpen herstellen), zodat er voldoende spullen zijn.

Extra tips?
Meer informatie over deelactiviteiten vind je op www.ikdeel.be.
Kijk ook eens naar de praktijkfiches Repair Café of Upcyclen.

Contactgegevens school:
Naam: De Kleine Wereld		
Telefoonnummer: 056 90 25 75
Contactpersoon: Mien Desmet
(schoolcoördinator), Virginie Boderé
(mede-organisator).

Gemeente: Waregem
E-mail: mien@freinetwaregem.be		
virgiebo@hotmail.com

‘ik deel’ is een initiatief van Ecolife, Studio Globo, Broederlijk Delen, MOS Vlaanderen en Internationaal Vlaanderen.
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