
Waarom School zonder Racisme steunen? 
Een school waar elke leerling zich thuis voelt, waar alle leerlingen gelijke kansen 
krijgen en zich maximaal kunnen ontwikkelen. 
Daar gaan we voor!

Daarom ondersteunt School zonder Racisme scholen die werken aan zo’n  
schoolklimaat.
We vormen jongeren tot wereldburger, met een open vizier. 
Jaarlijks zetten wij zo meer dan 14.000 jongeren op weg. 
Samen met jou en heel Vlaanderen willen we vechten voor een warme,  
rechtvaardige wereld waar iedereen zich thuis voelt, en eerlijke kansen krijgt.

Warm en divers

Laat je creativiteit de vrije loop en bedenk originele acties om geld in te zamelen.

Je kan de diversiteit in je school zichtbaar maken in je actie:  
 
     een kleurrijke modeshow
       snoepjes, koekjes of gebak uit verschillende landen verkopen
       een wereldontbijt serveren
       een colourrun
       een open podium, talentenshow
       een multi-culti fuif
       een slam poetry workshop of wedstrijd met diversiteit als thema

Wil je meer inhoud geven aan je actie, dan kan je bij School zonder Racisme ook 
een workshop bestellen. Het aanbod vind je op www.schoolzonderracisme.be.



Mag het iets meer zijn?
    
Lesmarathon for life
Ga de uitdaging aan en organiseer een warme en diverse  
lesmarathon op school! 
Je kan heel uiteenlopende lessen organiseren, ouders erbij  
betrekken, een film over migratie tonen en ook ‘vreemde’ lesgevers 
uitnodigen van verenigingen uit de buurt. Je kan er ook en workshop 
van School zonder Racisme in verwerken.  
Met het sponsorgeld kan je een mooi bedrag inzamelen! 
 

Food for thought
Een culinaire en informatieve beleving met Abdell Baset, een 
Syrische vluchteling-kok en vrijwilliger bij School zonder Racisme.
Zijn gerechten zijn zowel veggie als met vlees.
Abdell brengt de Syrische keuken én zijn vluchtverhaal naar je school.
Je kan ‘Food for thought’ reserveren voor een groep van minstens 20 
personen aan € 30 of meer sponsorgeld per persoon. 
Meer info en afspraken: 02 511 16 36. 

Tentenkamp
Je kan het thema vluchtelingen zichtbaar maken door een tenten-
kamp te organiseren. 
Leerlingen en leerkrachten die de nacht doorbrengen in een tent 
laten zich per uur sponsoren.
Deze actie kan je meer inhoud geven door een vluchteling uit te 
nodigen voor een getuigenis, een film te vertonen, … 
Avondeten uit verschillende landen (eventueel bereid door ouders)
en live muziek zorgen voor een aangename sfeer.  
Het geeft je helemaal het Warmste Week gevoel. 

Een filmvoorstelling
11.11.11 heeft voor het secundair onderwijs een mooi aanbod 
samen gebracht van films die betrekking hebben op het thema 
‘migratie’. 
Je kan een filmvoorstelling organiseren en diverse hapjes verkopen. 
Meer info op allemaalmensen.11.be 

De Warmathon
Sportieve leerlingen en leerkrachten laten zich maar wat graag 
sponsoren voor het goede doel.
Schrijf je in en vermeld School zonder Racisme als goed doel.

REGISTREER JE ACTIE VOOR SCHOOL ZONDER RACISME

Contactpersoon: Gregory Buts (02 511 16 36 en gregory@schoolzonderracisme.be)

https://www.11.be/kom-in-actie/materialen/film-en-documentaire/item/campagne-migratie-organiseer-een-filmvoorstelling
https://www.11.be/kom-in-actie/materialen/film-en-documentaire/item/campagne-migratie-organiseer-een-filmvoorstelling
https://dewarmsteweek-dashboard.stubru.be/actie/nieuw/5464

