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1. Voorwoord 

 
In 2019 was het 75 jaar geleden dat België werd bevrijd van de Duitse bezetting. Dit jubileumjaar 
lieten wij niet onopgemerkt voorbijgaan. Stadsbreed werd het project ‘Antwerpen herdenkt’ 
opgezet waarbinnen het Vredescentrum een actieve partner was. Wij werkten verschillende 
projecten uit. Zo organiseerden wij in februari de Verzameldag WO2 waarin wij Antwerpenaars 
opriepen om hun objecten en verhalen uit WO2 met ons te delen. Deze dag was een groot succes en 
leidde o.a. tot onze tijdelijke tentoonstelling ‘Vreugde & Verdriet. Antwerpen bevrijd 1944-1945’ die 
in september opende in het FelixArchief. Deze expo ging gepaard met bijkomende initiatieven zoals 
historische lezingen en rondleidingen.  
 
Ook werden verschillende educatieve trajecten uitgewerkt in deze expo. Kinderen en jongeren 
blijven voor het Vredescentrum een belangrijke doelgroep. Naast het ontvangen van scholen in de 
expo, organiseerden wij in 2019 opnieuw vele educatieve workshops in de klas. In totaal bereikte 
het Vredescentrum dit jaar 4816 leerlingen uit het lager onderwijs, 529 leerlingen uit het secundair 
onderwijs en 227 NT2 cursisten met onze  diverse educatieve projecten.  
 
Maar ook aan volwassenen in hun vrije tijd boden wij in 2019 een mooi programma. Het publiek 
blijft ons vinden voor debatten en lezingen over actuele of historische onderwerpen die betrekking 
hebben op vredevol samenleven. In 2019 bereikte het Vredescentrum 1947 volwassen bezoekers via 
de eigen programmering, 564 bezoekers via de ondersteuning van activiteiten van derden en 
duizenden individuele bezoekers voor de expo ‘Vreugde & Verdriet’ en het Beleefparcours WO2 
tijdens de Bevrijdingsdagen.  
 
Om ons bereik naar de scholen en het publiek ook in de toekomst te kunnen continueren, werd in 
2019 een belangrijke beslissing genomen voor het voortbestaan van de organisatie. In het 
bestuursakkoord 2019-2024 heeft het Antwerps stadsbestuur een aantal beleidskeuzes 
geformuleerd m.b.t. een meer efficiënte en transparante groepsarchitectuur en het doordracht 
deelnemen in verenigingen en samenwerkingsverbanden. In navolging hiervan besliste de 
gemeenteraad in zitting van 23 september 2019 om de activiteiten van vzw Vredescentrum over te 
dragen naar het AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, een autonoom gemeentebedrijf van 
de stad Antwerpen, met ingang van 1 januari 2020. 
 
Hiermee komt een einde aan de periode waarin het Vredescentrum als vzw van de provincie en stad 
Antwerpen fungeerde. Tevreden en fier kijken wij terug op een tijdperk waarin wij heel wat 
vredesprojecten voor jong en oud succesvol op de kaart hebben gezet. Wij danken alle leden van de 
Raad van Bestuur en alle de leden van de Algemene Vergadering voor het mogelijk maken van de 
werking van het Vredescentrum. Het is op basis van deze waardevolle erfenis dat het 
Vredescentrum vol vertrouwen naar de toekomst kijkt.  
 
Gilbert Verstraelen 
Voorzitter  
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2. Algemene informatie 

De kantoren van het Vredescentrum bevinden zich in de Everdijstraat 12 te Antwerpen. 
De zaalaccommodatie van het Bernarduscentrum wordt door de Provincie Antwerpen gratis ter 
beschikking gesteld voor publieksactiviteiten die kaderen binnen het strategisch plan van het 
Vredescentrum. De educatieve activiteiten gaan zowel door in het Bernarduscentrum als op de 
scholen zelf.  
 

 De coördinaten van het Vredescentrum 
Adres activiteiten:   Lombardenvest 23, 2000 Antwerpen 
Kantooradres:    Everdijstraat 12, 2000 Antwerpen 
Telefoon:    03 292 36 79 (Helen Grevers) / 03 292 36 51 (Margot De Deken) 
Website:    www.vredescentrum.be  
E-mail:     info@vredescentrum.be         
 

 Beleidsvisie en strategische doelstellingen 
De beleidsvisie en strategische doelstellingen van het Vredescentrum werden goedgekeurd in de 
Raad van Bestuur van 13 maart 2018. 
 
BELEIDSVISIE  
 

1. MEERSTEMMIGHEID ALS VERTREKPUNT 
Het concept vrede betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. De projecten 
en activiteiten van het Vredescentrum willen een ruime interpretatie van het concept vrede 
promoten. Zowel in opzet als in de concrete uitwerking van de projecten, is 
meerstemmigheid de leidraad.  In elk conflict of debat, zowel historisch als actueel, zijn er 
meerdere kanten aan eenzelfde verhaal. Het Vredescentrum engageert zich als organisator 
om steeds verschillende partijen en meningen samen te brengen om een zo breed mogelijk 
perspectief op het vooropgestelde thema te bieden. 
 

2. DIALOOG ALS DOEL 
Werken aan een cultuur van vrede en geweldloosheid kan op verschillende manieren en op 
verschillende niveaus. De bijdrage van het Vredescentrum bestaat erin om door de 
organisatie en ondersteuning van initiatieven, bezoekers en betrokkenen te doen nadenken 
over vrede en dialoog  te stimuleren. Vrede is geen voldongen feit of verworven recht, maar 
vraagt om een voortdurende en actieve dialoog om geschillen en conflicten samen aan te 
pakken en te overstijgen. 
 

3. DE RUIMERE SAMENLEVING ALS DOELGROEP 
Het Vredescentrum wil een organisatie zijn die vinger aan de pols houdt bij de Antwerpse 
samenleving. Met het opzetten van de eigen activiteiten en het ondersteunen van de 
initiatieven van derden, werkt het Vredescentrum permanent aan de versterking van zijn 
gedragenheid binnen zowel stad, provincie als daarbuiten.  Het VC heeft als expliciete 
doelstelling het bouwen van bruggen tussen eilanden in de samenleving. Zowel in de opzet 
van projecten, als in de communicatie en promotie ervan, verbindt het Vredescentrum zich 
ertoe intergenerationeel en intercultureel verbindend te werken. Kinderen en jongeren 
nemen een belangrijke plaats in de programmatie in. 
 

4. WISSELWERKING HEDEN EN VERLEDEN 
De activiteiten van het Vredescentrum balanceren voortdurend tussen heden en verleden, 
tussen projecten die in hoofdzaak focussen op het verleden (vb. herdenkingsactiviteiten 
Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog…) en projecten met een actuele focus.  Er 
wordt steeds gewerkt vanuit een wisselwerking: in de historische projecten, worden de 
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feiten uit het verleden gelinkt aan de weerslag vandaag, in de actuele projecten wordt 
stilgestaan bij de historische wortels van een fenomeen of gezocht naar vergelijkbare 
tendensen in het verleden. Door te speuren naar gelijkenissen tussen heden en verleden, 
wordt de boodschap meegegeven dat vrede geen vaststaand, historisch feit is, maar vraagt 
om een permanente inspanning. 
 

5. LOKALE ROOTS, RUIMERE UITSTRALING 
Het Vredescentrum van de Provincie en Stad Antwerpen is gegrond in Antwerpen. Projecten 
vertrekken steeds vanuit een toenadering en samenwerking met de lokale partners en lokale 
doelgroepen. Waar mogelijk worden de projecten steeds aangevuld met ruimere 
partnerschappen in binnen-en buitenland. 
 

6. EIGEN PROJECTEN VERSUS OPEN HUIS 
Het Vredescentrum blijft een belangrijke taak vervullen in het faciliteren en ondersteunen 
van initiatieven van partners en organisaties die eveneens werken rond de werkingsthema’s 
van het Vredescentrum. Het VC is een toegankelijk aanspreekpunt voor zowel organisaties, 
scholen als individuele bezoekers en grijpt zoveel mogelijk kansen om zijn lokale verankering 
te versterken en zijn netwerk uit te breiden. 

 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2018-2019 
 

1. Publieke en educatieve aanbod van het Vredescentrum uitbreiden  
2. Vergroten van de bekendheid van het Vredescentrum  
3. Bestendigen van en zoeken naar nieuwe samenwerkingsverbanden 
4. Initiatieven rond vredesopvoeding en herinneringseducatie van derden ondersteunen 
5. Voorbereiden werkingsstructuur vanaf 2020  

 
 De bestuursorganen 

 
Raad van Bestuur 
 

 Voorzitter: Gilbert Verstraelen, districtsschepen Merksem 
 Ondervoorzitter : Luk Lemmens, gedeputeerde Provincie Antwerpen 
 Secretaris: Frank Geudens, provincieraadslid Provincie Antwerpen 
 Penningmeester: Livia Moreau, juridisch adviseur 
 bestuurder: Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur Stad Antwerpen 
 bestuurder: Christophe Busch, uitvoerend directeur Kazerne Dossin 
 bestuurder: Dirk Delechambre, woordvoerder Stad Antwerpen 
 bestuurder: Frederic Hannequart, uitvoerend directeur Euroclear 
 bestuurder: Claude Marinower, schepen Onderwijs Stad Antwerpen 
 bestuurder: Koen Palinckx, historicus en districtsburgemeester Ekeren 
 bestuurder: Dimitri Roden, conservator Nat. Gedenkteken van het Fort van Breendonk  
 bestuurder: Annick Schramme, hoogleraar Universiteit Antwerpen 
 bestuurder: Dirk Timmermans, pedagogisch adviseur 
 bestuurder: Olivier Van der Wilt, historicus WHI  

 
Leden van de Algemene Vergadering 
 

 Luc Braeckmans, professor Universiteit Antwerpen 
 Piet Chielens, coördinator In Flanders Fields Museum 
 Tom Claus, voorzitter vzw ´De 1ste V-Bom op Antwerpen´ 
 Philippe Demeyer, coördinator Vredeshuis Stad Gent 
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 Bruno De Wever, hoogleraar UGent 
 André Gantman, gemeenteraadslid Stad Antwerpen 
 Philip Heylen, voormalig schepen Cultuur Stad Antwerpen 
 Patrick Janssen, provincieraadslid Provincie Antwerpen 
 Dirk Martin, gewezen adj.-directeur Studie en documentatiecentrum, Oorlog en 

hedendaagse maatschappij (SOMA) 
 Simon Schepers, medewerker Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie 
 Youssef Souissi, leraar Islam en voorzitter VOEM 

 De bestuursvergaderingen 

De vergaderingen van de Raad van Bestuur vonden plaats op 13 maart, 17 juni, 1 oktober en 15 
november 2019. De Statutaire Algemene Vergadering vond plaats op 13 maart en 15 november 
2019. 
 

 Personeel in dienst van de vzw 

 Helen Grevers – directeur 
 Margot De Deken – projectcoördinator 
 Aniek Smit – projectmedewerker 
 Frank Seberechts – projectmedewerker (tot oktober 2019) 
 Externen: Anne-Sophie Van Vyve  

 
     
3. Vijf principes voor een goede werking  
 

 Participatie 
De bestuursleden en de medewerkers van het Vredescentrum zijn eigenlijk maar toevallige actoren 
die onmogelijk alle standpunten, zorgen en interesses van de bevolking van de provincie Antwerpen 
kunnen inschatten. Om deze basis zo klein mogelijk te houden, kiezen we waar mogelijk voor een 
participatieve aanpak.  
 

 Differentiatie 
Vrede is voor en van iedereen. Dit betekent dat het Vredescentrum een waaier aan mensen moet 
trachten te bereiken. Voor elke activiteit wordt daarom de doelgroep duidelijk geïdentificeerd. Zo 
kan duidelijk nagegaan worden dat zoveel mogelijk groepen aandacht genieten en kan variatie 
worden ingebouwd.  
 

 Pluralisme 
Vrede betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Om een grote groep aan te 
spreken hanteren we met de activiteiten van het Vredescentrum een ruime opvatting van vrede. 
Concreet betekent dit in de eerste plaats onderzoeken wat de verschillende doelgroepen in 
Antwerpen onder vrede verstaan.  
 

 Zichtbaarheid 
Het zichtbaarheidsprincipe beslaat 2 velden: a) de zichtbaarheid van de projecten en b) de 
zichtbaarheid van het Vredescentrum. De zichtbaarheid van een project houdt in dat de 
mediakanalen die ingezet worden om een activiteit te promoten worden afgestemd op de 
doelgroep. De zichtbaarheid van het Vredescentrum wordt bewerkstelligd door een 
aanwezigheidsbeleid en gerichte campagnes.  
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 Efficiëntie 
Antwerpen heeft een zeer actief middenveld. Het Vredescentrum moet bijgevolg het wiel niet 
uitvinden en waar mogelijk trachten: a) een forum bieden aan bestaande initiatieven en activiteiten 
die dezelfde doelstelling voor ogen hebben; b) een meerwaarde verlenen aan actualiteitsdebatten 
en activiteiten door ze in een vredeskader te plaatsen en c) aan gerichte 'netwerking' te doen. Voor 
nieuwe projecten zoeken we naar synergie met bestaande of vergelijkbare initiatieven om van 
daaruit de bestaande hiaten op te vullen, nieuwe contacten aan te boren en een meerwaarde te 
creëren. Op die manier zorgen we zowel voor continuïteit als voor innovatie.  
 

4. Activiteiten Vredescentrum 2019 

 
 VOOROPGESTELDE EDUCATIEVE DOELSTELLINGEN + REALISATIES 

 
Lager onderwijs 
 

1. Expo Vreugde & Verdriet (vanaf september 2019) 
DOEL 30 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 36 klassen 
Referentie 2018: geen 

2. Beleefparcours 
DOEL:  75 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 22 klassen 
Referentie 2018: 95 klassen 

3. Anne Frank 
DOEL:  4 Locaties – 32 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 120 klassen 
Referentie 2018:  35  klassen 

4. Anne en ik (OKAN) 
DOEL: 15 klassen in de zomer van 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 10 klassen 
Referentie 2018: 11  klassen  

5. Vluchtpost 
DOEL:  30 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 33 klassen 
Referentie 2018: 39 klassen 

6. Olympische vrede  
DOEL: 12 klassen bereiken > UITEINDELIJK BEREIK 19 klassen 
Referentie 2018: 12 klassen 

   
Secundair Onderwijs  

 
1. Expo Vreugde & Verdriet (vanaf september 2019) 

DOEL 10 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK: 11 klassen 
Referentie 2018: geen 

2. Clash of Conflicts 
Doel: 25 klassen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK 3 klassen 
Referentie 2018: 28 klassen 

3. Olympische vrede  
DOEL: 5 klassen bereiken > UITEINDELIJK BEREIK 2 klassen 
Referentie 2018: 8 klassen 

4. Getuigenbank 
DOEL:  aanvragen in 2019 > UITEINDELIJK BEREIK 14 aanvragen 
Referentie 2018: 23 aanvragen 
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Hoger onderwijs 
 

1. Opleiding Vredeseducatie 
DOEL: continuïteit in financiële ondersteuning en inbreng stuurgroep 
Referentie: werking verderzetten 

 
2. Volwassenonderwijs / NT2 

DOEL: na het succes van OKAN boekingen wil het Vredescentrum verder inzetten op 
anderstalige nieuwkomers, ditmaal voor volwassenen 
Referentie 2018: 11 OKAN klassen  

 
 

 EDUCATIEVE REALISATIES 
 

 
 
Expo Vreugde & verdriet 
 
In het kader van 75 jaar bevrijding van Antwerpen realiseerde het Vredescentrum in samenwerking 
met stad Antwerpen de tijdelijke tentoonstelling Vreugde & Verdriet. Deze expo is van 7 september 
2019 tot en met 31 mei 2020 te bezoeken op de 6e verdieping van het FelixArchief in Antwerpen. 
Vreugde & Verdriet zet in op het doorgeven van de verhalen, objecten, en foto’s van Antwerpenaars 
die de bevrijding meemaakten aan volgende generaties. De tijdelijke tentoonstelling is onderdeel 
van het stads brede herdenkingsprogramma Altijd vrij, nooit vanzelfsprekend. 
 
De tijdelijke tentoonstelling vertelt in vier hoofdstukken de keerzijde van de bevrijding. Veel  
Antwerpenaars voelen zich onveilig door maandenlange V-bommenregens tussen oktober 1944 en 
maart 1945. Gaan ze naar buiten of toch maar niet? Er heerst nog honger en koude, want de 
schaarste is niet van de ene op de andere dag voorbij. Kopen ze op de zwarte markt of is dat te 
riskant? Het lot van heel wat geliefden is onzeker, omdat slachtoffers nog gevangen zitten in 
kampen ver weg. Moeten wachtenden hopen of vrezen? De weg naar de heropbouw is lang, maar 
de Antwerpenaar is bijzonder veerkrachtig. Ook de betekenis van vrijheid vandaag komt in de 
tijdelijke tentoonstelling aan bod. Getuigenissen in de filmzaal en een interactief scherm waarmee 
bezoekers zelf nadenken over hun vrijheden bieden verschillende inzichten. Hoe beleefden 
Antwerpenaars deze periode waarin ze van de ene emotie naar de andere werden geslingerd? En 
hoe gingen zij om met de dilemma’s in oorlogs- en vredestijd? 
 
Het Vredescentrum werkte interactieve rondleidingen uit voor basis- en secundair onderwijs. In de 
educatieve pakketten staan emoties en dilemma’s centraal. De stad Antwerpen biedt gegidste 
rondleidingen gratis aan voor scholen in heel Antwerpen.  
 
In 2019 volgden 36 klassen uit het lager onderwijs een educatieve rondleiding in de expo ‘Vreugde & 
Verdriet’. De deelnemende lager scholen zijn: Prins Dries (Antwerpen), Willem Tell (Ekeren), GO 
Melgesdreef (Merksem), De Dames (Antwerpen), SO Het atelier (Antwerpen), GO! Vlinderwijs 
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(Antwerpen), De gele ballon (Antwerpen), SB Accent (Hoboken), Basisschool JOMA (Merksem), De 
Puzzel (Hoboken), VBS St Mariaburg (Ekeren), Sint Calasanz  (Hoevenen), GBS De Vlieger (Kasterlee), 
Basisschool JOMA (Merksem), De Molen (Hoboken), Studio Dynamo (Antwerpen), Leopold III 
(Berchem), De Sterrenkijker (Antwerpen). 
 
In 2019 volgden 11 klassen uit het secundair onderwijs een educatieve rondleiding in de expo 
‘Vreugde & Verdriet’. De deelnemende lager scholen zijn:  SJI (Borsbeek), Scheepvaartschool 
(Antwerpen), Spectrumschool (Borgerhout), Lyceum Waterbaan (Deurne), Pius X (Antwerpen), 
Parcival BuSO (Antwerpen), Technisch Atheneum Brasschaat, Molière Lyceum (Brussel), Parcival 
BuSO (Antwerpen). 
 
Ook het bereik naar NT2 groepen kende een succes; in 2019 volgden 17 groepen een educatieve 
rondleiding in de expo ‘Vreugde & Verdriet’. De deelnemende organisaties zijn: Centrum voor 
Basiseducatie (Antwerpen, 9 groepen), Posthof vzw (Berchem, 1 groep), CAW IVCA (Antwerpen, 1 
groep), Centrum voor Volwassen Onderwijs (Antwerpen, 2 groepen) en CVO Encora Stedelijk 
onderwijs (Antwerpen, 4 groepen). 
 
WO I: Mobiel Beleefparcours Eerste Wereldoorlog 
 
In het interactieve en educatieve traject Beleefparcours Eerste Wereldoorlog komen leerlingen uit 
het 5e en 6e leerjaar hindernissen tegen die de vrede in de weg liggen. Ze voeren in groepjes 
opdrachten uit en ze gaan op zoek naar materialen om letterlijk een brug te bouwen over 
oorlogsgebied zodat ze veilig de wereld vol conflicten kunnen oversteken.  
 
Van januari tot en met oktober namen 22 klassen deel. Hierbij het overzicht van de deelnemende 
scholen in de periode januari - oktober 2019: BS De Piramide (Antwerpen), De Letter (Wilrijk), De 
Sterrenkijker  (Antwerpen), De Ark (Wilrijk), Sint-Ursula Instituut (Wilrijk), De Rekke (Stabroek), St 
Elisabethschool (Zoersel), Sancta Maria basisschool (Willebroek). 
 
In totaal werden 480 leerlingen bereikt tussen januari en oktober 2019, met een evenwichtige 
spreiding over de netten. 
 
Dit najaar stonden nog eens 26 klassen ingepland voor deze workshop. Helaas werd het materiaal 
begin oktober 2019 tezamen met de wagen van één van onze begeleiders gestolen. Om deze reden 
zag het Vredescentrum zich genoodzaakt alle boekingen voor deze workshop te annuleren.  
De geannuleerde klassen kregen als alternatief de workshop ‘Olympische vrede’  voorgesteld. 
 
Expo Lezen en schrijven met Anne Frank 
 
Lezen en schrijven met Anne Frank is een educatieve en leesbevorderende expo over het leven van 
Anne Frank in de Tweede Wereldoorlog. In februari maakte de ‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ 
expo intrede in de bibliotheek van Opglabbeek. Hiervoor schreven 10 klassen in. In de periode 12/3 - 
5/4 stond deze expo naar jaarlijkse gewoonte opnieuw in ‘Den Beulebak’ in hartje Antwerpen, 
waarvoor 14 klassen inschreven. De deelnemende scholen zijn:  OLVC (Antwerpen), De Letterdoos 
(Oostakker), BSGO! Melgesdreef (Antwerpen), BS De Pluim (Hoboken), Freinetschool Het Avontuur 
(Berchem). In april reisde de expo door naar Spa, waar scholieren uit immersieschool Athénée Royal 
et Ecole d’Hôtellerie de Spa kennis maakten met Anne Frank in het Nederlands. Nooit eerder reisde 
onze expo naar Wallonië. In totaal volgden maar liefst 30 klassen deze expo. Vervolgens stond de 
expo in de bibliotheek van Rumst, waar we intussen voor derde keer opnieuw welkom zijn. Hier 
volgden 13 klassen uit de gemeente de workshop. In november volgende de bibliotheek  van 
Berchem, hier volgden 18 klassen de expo. Tenslotte streek de  expo neer in Wuustwezel om daar 
nog eens 12 klassen te verwelkomen. 
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De tentoonstelling bereikte zo dit jaar maar liefst 97 klassen. Als we een gemiddelde van 20 
leerlingen per klas hanteren, komt dit neer op minstens 1940 leerlingen. 
 
Mobiele variant ‘Anne Frank in de klas met Japans verteltheater’ 
 
In 2019 brachten wij het verhaal van Anne Frank naar de klas  via een Japans verteltheater, oftwel 
een Kamishibai. Deze 23 klassen zijn afkomstig van onderstaande scholen; Sint-lambertusschool 
(Mechelen), Lyceum aan de stroom (Temse), De Letterdoos (Oostakker), KOCA basisonderwijs 
(Antwerpen), Ibso Woudlucht  (Berchem), De Schatkist (Berchem), Bib Arena (Deurne), Go BS 
Melgesdreef (Merksem), Groenendaal (Merksem), JOMA (Merksem), GO de Stappe (Stabroek). 
 
Anne Frank - OKAN 
 
Voor de zomerperiode planden we opnieuw een samenwerking met de Zomerschool (lager 
onderwijs) en Zomerklap (secundair onderwijs). Hiervoor werd het Bernaduscentrum gereserveerd 
van 15 tem 26 juli. Hiervoor schreven in 10 zomerklassen in. De mobiele versie met het Japans 
verteltheater bezocht een OKAN klas in het Technisch Atheneum (Lokeren). 
 
Vluchtpost 
 
Vluchtpost is een kant- en klare workshop op kindermaat met als thema vluchtelingen. Aan de hand 
van interactieve oefeningen maken kinderen kennis met de basisbegrippen en de 
levensomstandigheden van vluchtelingen vandaag. Nadien gaan de kinderen creatief aan de slag.  Ze 
tekenen een persoonlijk vredeskaartje en posten het in de vredesbrievenbus. Het Vredescentrum 
verzamelt alle postkaartjes en bezorgt ze nadien aan kinderen in een vluchtelingenkamp.  
 
In 2019 hebben onze freelancers in 33 klassen de workshop geven. We telden hiervoor 720 
leerlingen. De deelnemende scholen zijn: BS Flora (Borgerhout), Het Laerhof (Merksem), Het Laerhof 
(Merksem), GO! De Boomgaard (Meerhout), Jeugddienst (Merksem), Go BS Melgesdreef (Merksem), 
BS Sint-Eduardus (Schoten), Aan de Stroom (Antwerpen Linkeroever), St Calasanz (Hoevenen), BS 
Elisabeth (Antwerpen), Pulhof (Berchem). 
 
Olympische vrede  
 
In 1920 werden de Olympische Spelen in Antwerpen georganiseerd. De educatieve en sportieve 
workshop ‘Olympische vrede’ maakt een reis door de geschiedenis van de Olympische Spelen. In 
groepjes bundelen jongeren hun verschillende talenten en kennis om zo samen Olympisch 
(vredes)kampioen te worden. Samenwerken, samen denken, samen doen en samen sporten staan 
hierbij centraal. Het verband tussen sport en geschiedenis en de thema’s vrede, oorlog, discriminatie 
en eerlijkheid komen aan bod. Aan de hand van 5 verschillende olympische ringen reizen de 
leerlingen langs de Olympische Spelen (1920, 1936, 1968, 1980/1984, 2008) waarbij telkens zowel 
een denk als een sport oefening moet worden uitgevoerd. Ook krijgen ze per ring de nodige 
historische achtergrond. 
 
Deze nieuwe workshop bereikte 19 klassen uit het lager onderwijs. De deelnemende scholen zijn: VB 
De Mozaiek  (Borgerhout), BS Flora (Borgerhout), Basisschool Mariagaarde (Borgerhout), OLVC 
(Antwerpen), De Wingerd (Terhagen), SO De Molen (Hoboken), GO de Stappe (Stabroek), OLVC 
(Antwerpen). We bereikten met ‘Olympische vrede’ 2 klassen uit het secundair onderwijs. De 
deelnemende scholen zijn: GTI (Londerzeel) en GTI (Londerzeel). 
 
We noteerden in totaal 414 leerlingen uit het lager onderwijs en in totaal 47 leerlingen uit het 
secundair onderwijs. 
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Clash of conflicts 
 
Conflicten komen dagelijks voor. Hoe ze eindigen hangt af van hoe je ermee omgaat. In de 
interactieve workshop 'Clash of conflicts' gaan jongeren aan de slag met herkenbare conflicten. Aan 
de hand van een app denken ze na over hun conflictgedrag en testen andere manieren van 
conflicthantering uit. Hoe reageer je in conflictsituaties? Pak je het probleem aan of steek je liever je 
kop in het zand? Deze workshop, opgebouwd rond een interactieve app, daagt jongeren uit na te 
denken over hun conflictgedrag. 
 
In 2019 schreven 3 klassen zich voor ‘Clash of conflicts’ in. Dit  zijn de deelnemende scholen: GTI 
(LONDERZEEL) en Atheneum Klein-Brabant (Bornem).  
In totaal noteerden we hiervoor 58 leerlingen. 
 
Getuigenbank 
 
Getuigenbank is een online databank  van boeiende experts en getuigen geselecteerd door het 
Vredescentrum. Het is een uitstekend hulpmiddel bij het opzetten van lezingen, workshops, 
projecten en debatten over historische én actuele (vredes) thema’s.   
 
We noteerden voor 2019 in totaal 14 aanvragen voor sprekers in het onderwijs. Eind 2019 werd 
aanvang gemaakt met het vernieuwen van de website  om aan de laatste technische eisen te 
voldoen en om het aanbod aantrekkelijker weer te geven.  
 
Opleiding Vredeseducatie 
 
Ook in 2019 kon men opnieuw deelnemen aan de opleiding Vredeseducatie. In 10 sessies worden 
basisbegrippen en praktische tools aangereikt omtrent vredeseducatie. De opleiding focust op de 
verschillende types van vredesopvoeding, op eerste hulp bij conflicthantering en enkele specifieke 
vormen van geweld.   
 
Conclusie 
 
Het Vredescentrum bereikte in 2019: 

- 4816 leerlingen uit het lager onderwijs 
- 529 leerlingen uit het secundair onderwijs  
- 227 NT2 cursisten  

 
Dit komt in totaal neer op 5572 leerlingen. 
 

 Metingen Lager onderwijs 

 
Maand School # 

klassen 
# lln Project 

 
Januari 2019 BS De Piramide (Antwerpen) 3 54 Beleefparcours 
Februari 2019 De Letter (Wilrijk) 2 34 Beleefparcours 
Februari 2019 De Sterrenkijker  (Antwerpen) 4 80 Beleefparcours 
Maart 2019 De Ark (Wilrijk) 3 75 Beleefparcours 
Maart 2019 Sint-Ursula Instituut (Wilrijk) 3 75 Beleefparcours 
Mei 2019 De Rekke (Stabroek) 2 40 Beleefparcours 
Mei 2019 St Elisabethschool (Zoersel) 3 72 Beleefparcours 
September 2019 SanctaMaria BS (Willebroek) 2 50 Beleefparcours 



10 
 

  22 480  
Februari 2019 Bibliotheek (Opglabbeek) 10 200 Anne Frank expo 
Maart 2019 Den Beulebak (Antwerpen) 14 280 Anne Frank expo 
April 2019 Athénée Royal (Spa) 30 600 Anne Frank expo 
Mei  2019 Bibliotheek (Rumst) 13 260 Anne Frank expo 
November 2019 Bibliotheek (Berchem) 18 360 Anne Frank expo 
November 2019 Bibliotheek (Wuustwezel) 12 240 Anne Frank expo 
  97 1940  
Maart 2019 Sint-lambertusschool (Mechelen) 2 46 Anne Frank in de klas 
Maart 2019 Lyceum aan de stroom (Temse) 2 32 Anne Frank in de klas 
April 2019 KOCA basisonderwijs (Antwerpen) 1 18 Anne Frank in de klas 
April 2019 Ibso Woudlucht (Leuven) 3 52 Anne Frank in de klas 
Mei 2019 De Schatkist (Berchem) 2 32 Anne Frank in de klas 
September 2019 Bib Arena (Deurne) 2 40 Anne Frank in de klas 
Oktober 2019 Go BS Melgesdreef (Merksem) 6 120 Anne Frank in de klas 
November 2019 JOMA (Merksem) 3 66 Anne Frank in de klas 
November 2019 GO de Stappe (Stabroek) 2 32 Anne Frank in de klas 
  23 438  
Juli 2019 Zomerschool (Antwerpen) 2 30 Anne en ik (OKAN) 

  2 30  
Februari 2019 Flora (Borgerhout) 2 36 Vluchtpost 
Mei 2019 Het Laerhof (Merksem) 3 69 Vluchtpost 
Juni 2019 GO! De Boomgaard (Meerhout) 2 30 Vluchtpost 
Juli 2019 Jeugddienst (Merksem) 1 20 Vluchtpost 
September 2019 Go BS Melgesdreef (Merksem) 12 264 Vluchtpost 
Oktober 2019 BS Sint-Eduardus (Schoten) 2 42 Vluchtpost 
Oktober 2019 Aan de Stroom (Antwerpen) 2 44 Vluchtpost 
November 2019 St Calasanz (Hoevenen) 3 69 Vluchtpost 
December 2019 BS Elisabeth (Antwerpen) 2 50 Vluchtpost 
December 2019 Pulhof (Berchem) 4 96 Vluchtpost 
  33 720  
Januari 2019 VB De Mozaiek  (Borgerhout) 3 63 Olympische vrede 
Maart 2019 Flora (Borgerhout) 3 63 Olympische vrede 
April 2019 BS Mariagaarde (Borgerhout) 3 66 Olympische vrede 
Oktober 2019 OLVC (Antwerpen) 1 27 Olympische vrede 
November 2019 De Wingerd (Terhagen) 1 21 Olympische vrede 
November 2019 SO De Molen (Hoboken) 2 42 Olympische vrede 
November 2019 GO de Stappe (Stabroek) 2 32 Olympische vrede 
November 2019 OLVC (Antwerpen) 4 100 Olympische vrede 
  19 414  
TOTAAL BASIS 196 4022  
September 2019 Prins Dries (Antwerpen) 2 32 Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 Willem Tell (Ekeren) 2 41 Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 GO Melgesdreef (Merksem) 6 132 Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 De Dames (Antwerpen) 2 50 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 SO Prins Dries (Antwerpen) 2 42 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 SO Het atelier (Antwerpen) 1 18 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 GO! Vlinderwijs (Antwerpen) 1 20 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 De gele ballon (Antwerpen) 1 25 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 SB Accent (Hoboken) 1 19 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Basisschool JOMA (Merksem) 1 20 Expo Vreugde & Verdriet 
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November 2019 De Puzzel (Hoboken) 1 25 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 VBS St Mariaburg (Ekeren) 1 18 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Sint Calasanz  (Hoevenen) 2 60 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 GBS De Vlieger (Kasterlee) 2 40 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Basisschool JOMA (Merksem) 2 40 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 De Molen (Hoboken) 2 36 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Studio Dynamo (Antwerpen) 2 48 Expo Vreugde & Verdriet 
December 2019 Leopold III (Berchem) 2 50 Expo Vreugde & Verdriet 
December 2019 De Sterrenkijker (Antwerpen) 3 78 Expo Vreugde & Verdriet 
TOTAAL EXPO VREUGDE EN VERDRIET 36 794  
     
 TOTAAL LEERLINGEN LAGER 232 4816  

 

 Metingen Secundair onderwijs 

Maand School # 
klassen 

# lln Project 
 

April 2019 Technisch Athenuem (Lokeren) 1 25 Anne en ik (OKAN) 
Juli 2019 Zomerklap (Antwerpen) 8 128 Anne en ik (OKAN) 
  9 153  
Januari 2019 GTI (Londerzeel) 1 23 Olympische vrede 
Mei 2019 Pius X (Antwerpen) 1 24 Olympische vrede 
  2 47  
Februari 2019 GTI (Londerzeel) 1 23 Clash of conflicts 
Februari 2019 Atheneum Klein-Brabant (Bornem) 2 35 Clash of conflicts 
  3 58  
April 2019 Atheneum UNESCO (Koekelberg) 3 75 WeToo 
TOTAAL  SECUNDAIR 17 333  
    Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 SJI (Borsbeek) 1 30 Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 Scheepvaartschool (Antwerpen) 1 25 Expo Vreugde & Verdriet 
September 2019 Spectrumschool (Borgerhout) 2 48 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 Lyceum Waterbaan (Deurne) 2 28 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 Pius X (Antwerpen) 1 25 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 Parcival BuSO (Antwerpen) 1 8 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 Techn Atheneum Brasschaat 1 15 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Molière Lyceum (Brussel) 1 10 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Parcival BuSO (Antwerpen) 1 7 Expo Vreugde & Verdriet 
TOTAAL EXPO VREUGDE EN VERDRIET 11 196 Expo Vreugde & Verdriet 
     
 TOTAAL LEERLINGEN SECUNDAIR 28 529  

 

 Metingen NT2 Volwassenonderwijs 

Maand School # 
klassen 

# lln Project 
 

Oktober 2019 Centrum voor Basiseducatie 1 12 Expo Vreugde & Verdriet 
Oktober 2019 CVO Encora Stedelijk onderwijs 2 24 Expo Vreugde & Verdriet 
November 2019 Posthof vzw 1 15 Expo Vreugde & Verdriet 
December 2019 CAW IVCA 1 10 Expo Vreugde & Verdriet 
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December 2019 Centrum voor Volwassen Onderwijs 2 30 Expo Vreugde & Verdriet 
December 2019 CVO Encora Stedelijk onderwijs 2 28 Expo Vreugde & Verdriet 
December 2019 Centrum voor Basiseducatie 8 108 Expo Vreugde & Verdriet 
TOTAAL EXPO VREUGDE EN VERDRIET 17 227  
     
 TOTAAL CURSISTEN NT2 17 227  
TOTAAL EXPO CURSISTEN NT2 17 227 Expo Vreugde & Verdriet 

 
 
Noot: de aanvragen van Getuigenbank staan hierin niet opgenomen 
Noot: de aanwezigen voor de opleiding vredeseducatie staan hierin niet opgenomen. 
Noot: indien het aantal leerlingen niet gekend is, gaan we uit van 20 leerlingen per klas. (cfr Anne 
Frank in bibliotheken die de boekingen zelf beheren). 
 

5. PUBLIEKSWERKING 

 
Getuigenbank: doorlopend 
 
Getuigenbank is een online databank van boeiende experts en getuigen geselecteerd door het 
Vredescentrum. Het is een uitstekend hulpmiddel bij het opzetten van lezingen, workshops, 
projecten en debatten over historische én actuele (vredes) thema’s. We ontvingen dit jaar 57 
aanvragen voor sprekers (14 onderwijs – 43 publiek en media).   
 
Verzameldag WOII  ‘Geef het verleden door’ i.s.m. Stad Antwerpen op 3/2/29 
 
In 2019 is het exact 75 jaar geleden dat Antwerpen werd bevrijd van de Duitse bezetting. Met het 
verstrijken van de tijd wint het doorgeven van dit verleden aan toekomstige generaties aan belang. 
Om deze reden organiseerde het Vredescentrum i.s.m. Stad Antwerpen een verzameldag, waarbij 
iedereen in en rondom Antwerpen welkom was om verhalen, voorwerpen en documenten uit de 
Tweede  Wereldoorlog te tonen en laten registreren in het FelixArchief. Daarnaast konden 
bezoekers ook lezingen over de Tweede Wereldoorlog bijwonen, met als sprekers: Jan Laplasse, 
Frank Seberechts, Bruno De Wever, Dimitri Roden, Regina Sluszny, Koen Palinckx en Veerle Vanden 
Daelen. Maar liefst 566 bezoekers kwamen naar de Verzameldag WOII.  
 
Lezing WOII met Herman Van Goethem op 14/3/19 
 
Naar aanleiding van het 75 jarige jubileum van de bevrijding van Antwerpen organiseerde het 
Vredescentrum in het voorjaar van 2019 een lezingenreeks over de Tweede Wereldoorlog in het 
Bernarduscentrum. Herman Van Goethem beet de spits af met zijn boekpresentatie ‘1942: Het jaar 
van de stilte’. Deze avond was volzet en ruim 100 personen woonden deze boekvoorstelling bij.  
 
Lezing WOII met Jan Julia Zurné op 4/4/19 
 
In april nodigde het Vredescentrum Jan Julia Zurné uit voor haar lezing ‘Gerecht en verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. Deze historica dook in honderden archieven van het Brusselse parket en 
zocht uit hoe justitie na WOII omging met collaborateurs. In totaal waren voor deze lezing een 50 
personen aanwezig. 
 
Lezing WOII met Frank Seberechts op 9/5/19 
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De derde lezing in onze minireeks ‘Lezingen Tweede Wereldoorlog’  werd door onze collega Frank 
Seberechts verzorgd. Hij bracht zijn meest recente boek tot leven in de uitéénzetting ‘Drang naar het 
Oosten’, waarbij hij het verhaal van Vlaamse soldaten aan het oostfront toelicht. Voor deze avond 
noteerden we een 70 aanwezigen. 
 
Deelname Cultuurmarkt op zondag 25/8/19 
 
Naar jaarlijkse traditie tekende het Vredescentrum opnieuw present op de Cultuurmarkt. Deze editie 
stond in het teken van de promotie rond de expo ‘Vreugde & Verdriet’ en de najaarslezingen over 
WOII. Bezoekers konden inschrijven voor 3 gratis rondleidingen ‘Antwerpen en WOII’. Zo wandelden 
ruim 50 personen mee met een stadsgids. Er werd randanimatie voorzien met onder meer Bert Lezy 
die vredestekeningen maakte op de bezoekers. Ook werden gratis rondleidingen in de expo verloot. 
Er waren veel nieuwsgierige jonge en minder jonge bezoekers te gast in ons tentje. 
 
Expo ‘Vreugde & Verdriet’ vanaf 5/9/19 
 
Na negen maanden van intensieve voorbereiding startte einde augustus de opbouw van onze lang 
verwachte expo Vreugde &Verdriet. Op donderdag 5/9 hield het Vredescentrum een soft opening 
voor iedereen die de expo mee hielp realiseren. De aanwezigen werden bedankt voor alle inzet en 
enthousiasme en de avond werd feestelijk gevierd. Gidsen maakten de eerste bezoekers wegwijs in 
de expo. Ruim 120 personen waren op dit openingsfeest aanwezig, allen zagen dat het goed was. 
 
Vanaf de opening van de expo is er vrije toegang voor bezoekers. Een teller aan de ingang van de 
expo meet het aantal voorbijgangers, maar zal pas afgelezen kunnen worden bij de afbraak van de 
expo in 2020.  
 
De expo kan ook bezocht worden met gids. Het Vredescentrum leidde hiervoor een groep van 
gidsen op. Tussen september en december 2019 werden er 32 rondleidingen geboekt. Met een 
gemiddelde van 15 personen per groep gaat het hier in totaal om 480 personen. 
 
Bevrijdingsdagen: Beleefparcours ‘Beleef de bevrijding’ op 7/9/19 en 8/9/19 
 
Tijdens de Bevrijdingsdagen stelde het Vredescentrum een heus beleefparcours voor ‘Beleef de 
Bevrijding’. Deze mini outdoor expo stond te midden van het bevrijdingsdorp en gaf bezoekers wat 
meer duiding over de bevrijdingsperiode in Antwerpen. Bezoekers konden aan de hand van dit 
parcours enkele impressies van de bevrijdingsperiode meemaken. Gezien het grote aantal bezoekers 
dat weekend, werd het parcours met momenten echt overspoeld door geïnteresseerden. We 
hebben geen precieze data maar we schatten dat duizenden bezoekers door ons parcours hebben 
gelopen. De reacties waren zeer positief. 
 
Bevrijdingsdagen: Expo ‘Vreugde &  Verdriet’ open voor publiek op 7/9/19 en 8/9/19 
 
Ondanks het mooie weer kon ook de expo in het FelixArchief rekenen op veel bekijks tijdens de 
Bevrijdingsdagen. Zowel op zaterdag als zondag plaatste het Vredescentrum gidsen om alle 
bezoekers wegwijs te maken. Zondag 8/9 op open monumentendag werden maar liefst 1124 
mensen geteld. 
 
Boekpublicatie: Vechten voor de Vrede, Antwerpen 1944-1945  
 
In het kader van 75e herdenking van de bevrijding van Antwerpen publiceerde projectmedewerker 
Frank Seberechts een boek over dit stukje Antwerpse geschiedenis. Het boek werd uitgegeven door 
uitgeverij Polis en gepresenteerd tijdens de Bevrijdingsdagen begin september.  
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Lezingenreeks WOII i.s.m. FelixArchief: De bevrijding in beeld op zaterdag 28/9/19 
 
Het najaar staat in teken van de bevrijding van Antwerpen, naar aanleiding van de expo ‘Vreugde 
&Verdriet’. Het FelixArchief en het Vredescentrum slaan de handen in elkaar en organiseren een 
lezingenreeks in het auditorium van het stadsarchief over Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog. 
Oxfam verzorgt de catering met koffie en een koekje. Nadien hebben de bezoekers telkens de 
mogelijkheid om individueel mee een wandeling met gids door de expo te volgen. Frank Seberechts 
en Chantal Kesteloot bijten in deze eerste lezing de spits af. Hiervoor schreven 64 personen in. 
 
Lezingenreeks WOII i.s.m. FelixArchief: 175 dagen V-Bommen op Antwerpen zaterdag 12/10/19 
 
De tweede spreker die we in onze lezingenreeks WOII mogen verwelkomen is Koen Palinckx. Hij 
weet  met zijn lezing over de V-Bommen op Antwerpen maar liefst 120 personen te boeien.  
 
Gespreksavond ‘Over de muur’ i.s.m. Europa Direct op 7/11/19 
 
OVER DE MUUR is een discussieavond in het Bernarduscentrum dat stilstaat bij dertig jaar val van de 
Berlijnse muur. Het Vredescentrum en Europa Direct nodigen 7 november twee sprekers uit om te 
reflecteren op de vraag hoe opvattingen over vrijheid, grenzen en de Europese identiteit sindsdien 
zijn veranderd. David Criekemans en Tinneke Beeckman gaan met elkaar in dialoog, onder 
moderatie van Rob Heirbaut. Hiervoor waren ruim 100 personen aanwezig. 
 
Lezingenreeks WOII i.s.m. FelixArchief: De Belgische Joodse Raad zaterdag 9/11/19 
 
De derde spreker in de reeks over Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse 
historica Laurien Vastenhout. Voor haar lezing over de Belgische ‘Joodse  Raad’ schreven 97 
personen zich in. 
 
Lezingenreeks WOII i.s.m. FelixArchief: Politieke gevangenen zaterdag 7/12/19 
De laatste spreker in de reeks over Antwerpen en de Tweede Wereldoorlog is de historicus Gert De 
Prins. Voor zijn lezing over de Belgische politieke gevangenen schreven 130 personen zich in. 
 

6. PUBLIEKSWERKING - ONDERSTEUNING DERDEN 

 

 
 

Naast de uitwerking van de eigen programmatie, biedt het Vredescentrum ook een forum voor 
partners. Het ondersteunen van derden draagt bij tot een betere bekendheid van het 
Vredescentrum bij pers en publiek. Bovendien is het een uitgelezen kans om het netwerk van 
organisaties waarop het Vredescentrum kan bouwen, uit te breiden.   
 
In 2019 ging het om 10 activiteiten in ondersteuning, voor een totaal bezoekersaantal van 564 
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personen.  
 
Filmvertoning Cuba’s forgotten jewels i.s.m. Kazerne Dossin en Red Star Line : 27/1/19 
 
Op zondag 27 januari, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust, organiseerde het 
AWDC, Kazerne Dossin, Red Star Line Museum en het Vredescentrum een vertoning van de film 
‘Cuba's Forgotten Jewels'. Een film over de diamant in Havana als redding voor een deel van de 
Antwerpse Joodse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze vertoning ging door in UGC 
Cinema. Deze vertoning was geheel volzet, ruim 200 geïnteresseerden schreven zich in voor deze 
activiteit. 
 
Model United Nations  i.s.m. Universiteit Antwerpen : 10/3/19 
 
In een MUN of Model United Nations kruipen studenten van de UA (en buitenlandse studenten) in 
de huid van de leden van de VN om zo de standpunten van het land dat ze vertegenwoordigen te 
verdedigen. Het slotdebat werd voor intussen de vierde keer gehouden in het Bernarduscentrum. 
Op de agenda van deze editie staat voor de VN-Veilighiedsraad: ‘The future of governance in the 
Arctic.’ 34 studenten namen aan deze simulatie deel. 
 
Studiedag ‘Schoolgaan tijdens WOII’ i.s.m. Stedelijk Onderwijs op 12/3/19 
 
Het Vredescentrum ontwikkelde in 2018 twee pedagogische pakketten over jong zijn in Antwerpen  
tijdens de Tweede Wereldoorlog, in opdracht van het Stedelijk Onderwijs. Er werd hierbij zowel een 
pakket uitgewerkt voor het lager als voor het secundair onderwijs. Deze lespakketten werden 
uitgetest in school Crea 16 en worden in de toekomst uitgebreid naar alle bestaande 
onderwijsnetten in Antwerpen. Op dinsdag 12/3/19 werden deze interactieve lesmappen 
voorgesteld op een studiedag voor geïnteresseerde leerkrachten. Hiervoor schreven 8 leerkrachten 
uit het stedelijk onderwijs zich  in. 
 
Sofagesprek Europees Grensbeleid i.s.m. Vredesactie op 2/4/19 
 
Op dinsdagavond 2/4 faciliteerde het Vredescentrum het sofagesprek ‘Border Talk’ over het 
Europese grens- en migratiebeleid. Deze samenwerking van Vredesactie en Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen ging door in het Bernarduscentrum. Een 15-tal personen waren hierbij aanwezig. 
 
Filmvertoning ‘De Zaak Menten’ i.s.m. Forum der Joodse Organisaties 16/5: zaak Menten 
 
De Zaak Menten is een Nederlandse dramaserie over de Zaak-Menten, gebaseerd op het verhaal van 
journalist Hans Knoop. Naar aanleiding van de grote opkomst van de eerste screening van deze film 
in 2018, organiseerde het Vredescentrum hiervoor een tweede editie. Hiervoor schreven scholieren 
uit twee Joodse scholen in; Yavne en Tachkemoni. In totaal waren een 35-tal jongeren aanwezig om 
deze vertoning bij te wonen. 
 
Training sessie Action Learning Platform i.s.m. Cifal Flanders op 29/8/19 
 
Het Vredescentrum stelde op 29/8 de deuren open voor Cifal Flanders voor een opleidingsdag. Deze 
stond volledig in het teken van de SDG’s en hoe deze verder kunnen worden toegepast. De 
voormiddag waren gast sperkers aan het woord,  de namiddag stond in het teken van kleinere 
workshops. Hier waren in totaal 90 mensen aanwezig.  
 
Jubileum 30 jaar VOEM vzw i.s.m. VOEM vzw in Bernarduscentrum op 26/9/19 
 
VOEM vzw bestaat dit jaar 3 decennia en vierde dit Jubileum feestelijk in het Bernarduscentrum. Het 
Vredescentrum faciliteerde deze avond en wordt ook als jarenlange sympathisant in de bloemetjes 
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gezet door de voorzitter en medewerkers van VOEM vzw. Op deze viering waren 100 personen 
aanwezig. 
 
Internationale dag tegen de doodstraf i.s.m. WW vzw in Bernarduscentrum op 11/10/2019 
 
Naar jaarlijkse gewoonte viert Within Without Walls vzw  de internationale dag  tegen de doodstraf  
in het Bernarduscentrum. Ditmaal stond een korte  voorstelling van het nieuwe toneelstuk ‘Geboren 
gevangen’ op het programma, waarbij het verhaal van een gedetineerde centraal staat. Aansluitend 
gaf Walter Damen een lezing over (levenslange) bestraffing en alternatieven. Hiervoor schreven 82 
personen in. 
 
Wapenstilstand viering in Stadspark i.s.m. stad Antwerpen op 11/11/2019 
 
Voor de herdenking van het einde van de wereldoorlogen in het Stadspark tekende het 
Vredescentrum opnieuw present. Voor de aanwezige gasten verzorgden we getekende 
kinderkaartjes over oorlog en vrede, en we stelden we de gastspreker Martin Schoups voor. Het 
Vredescentrum liet  een mooie krans neerleggen op deze viering. 
 
Jubileumviering VOS in Bernarduscentrum op 21/12/2019 
 
VOS – Vlaamse Vredesvereniging bestaat 100 jaar en stond stil bij dit jubileum in het 
Bernarduscentrum. Op deze viering waren 30 personen aanwezig. 
 
Conclusie 
 
In 2019 bereikte het Vredescentrum: 

- 1947 bezoekers via de eigen programmering  
- 564 bezoekers via de ondersteuning van activiteiten van derden 
- duizenden individuele bezoekers voor de expo ‘Vreugde & Verdriet’ en Beleefparcours WO2 

tijdens de Bevrijdingsdagen.  
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