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Extramurale activiteit dinsdag 29-03-2022 
 
Beste ouders 
Beste leerling 
 
29 maart 2022 gaan we met de trein naar Brussel en maken we een armoedewandeling. Tijdens deze wandeling 
heeft een gids het over daklozen, thuislozen, kansarmoede en generatiearmoede, krakers en 
liefdadigheidsinstellingen.  
 
Na deze armoedewandeling keren we terug naar Aalst en volgen we de workshop, ‘Strijdwaardig’, georganiseerd 
door Studio Globo. De workshop doet leerlingen reflecteren over ongelijkheid en rechtvaardigheid. Voor 200.000 
euro kunnen de gelukkigen onder ons binnenkort een vlucht naar de ruimte boeken. Aan de hand van frappante 
beelden en gegevens duiken we in de oorzaken van het thema. Straffe initiatieven tonen ons hoe de strijd tegen 
ongelijkheid en voor meer rechten wereldwijd mensen verbindt. Reflectie en dialoog over de vele 
uitsluitingsmechanismes die tot ongelijkheid leiden staan centraal in deze workshop. 
  
Dagverloop:  

• 8.15u: samenkomst voor het station Aalst (ter hoogte van Panos) 
• 8.31u: trein in Aalst naar Brussel Centraal (trein richting Schaarbeek) 
• 9.30u: start armoedewandeling 
• Rond 12u: einde armoedewandeling Vossenplein 
• 12.41: trein in Brussel centraal naar Aalst (trein richting Gent Sint Pieters).  
• 13.17u: aankomst Aalst 
• 13.30u: start workshop Studio Globo  
• 15.30u-16u: einde workshop  

 
De leerlingen dienen een lunchpakket te voorzien. Er is geen tijd om onderweg een broodje te kopen. We eten op 
de trein bij vertrek in Brussel.  

 
Prijs: €  19,40 wordt verrekend via het voorschot. 
 

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige 
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
Wij hopen dat deze activiteit een aangename en leerrijke ervaring vormt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Naomi De Pauw 
Orphelia Kiekens Marie-Paule Haegeman 
Projectleiders Directeur 


