
Zesdeklassers uit Vichte skypen met 

Braziliaanse kinderen uit Salvador de 

Bahia



Salvador da Bahia, eerste hoofdstad van Brazilië. Hier 

werkt Acopamec (NGO, opvang en opleiding van 

kinderen en jongeren)waarmee het schoolproject loopt.



De kinderen waarmee wij skypen komen uit 

“favela’s” in de regio MATA ESCURA EN CALABETÃ



We probeerden in het schooljaar 2014-2015 al 

met kinderen van Acopamec te skypen.

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op 

een gewone manier met deze kinderen in contact 

komen en zich proberen voor te stellen wat het 

betekent ginder op te groeien.

Een ongelooflijk middel tegen racisme!



De computerklas 

in Vichte

Dit waren de 

eerste beelden 

die we 

binnenkregen!



Het skypen 

gebeurt over de 

middag (+-

12u45)  met 

kinderen uit de 

zesde klas. Het 

tijdsverschil met 

Brazilië is 4 uur. 



In Brazilië begeleidde Guido 

Steeman (stafmedewerker 

Apocamec) een groepje 

kinderen.

Er waren veel technische 

problemen (slechte klank, 

beeld dat uitviel) te wijten 

aan een te trage internet-

verbinding ginder. We gaven 

een oude beamer mee aan 

een zuster om ginds te 

gebruiken.



We probeerden 

in dat schooljaar 

nog eens 

(alweer een 

slechte 

verbinding) 

maar we konden 

toch de sessie 

eindigen met 

een mooi liedje 

“Let it shine”



We dienden een 

subsidie-

aanvraag in bij 

de Provincie 

West-Vlaanderen 

en kregen +-

1200 euro om de 

internetverbin-

ding ginder te 

verbeteren.



Bezoek van Guido Steeman aan het zesde 

leerjaar (het geld van de provincie werd 

meegegeven!)



Vorig schooljaar ging het al 

heel wat beter. Onze 

kinderen stelden zichzelf 

voor. Met Google-translate 

werden woorden in het 

Portugees vertaald en op 

een tekenblad geschreven 

om te tonen. De Braziliaanse 

kinderen hadden bordjes in 

het Nederlands.



Het werd heel stil 

toen de Braziliaanse 

kinderen hun 

medeleven 

betuigden bij het 

overlijden van de 

papa van een 

tweeling uit onze 

zesde klas 

Een heel ontroerend 

moment!

MEDELEVEN



We hielden ook een dans-uitwisseling. Onze kinderen 

leerden een dansje en we zonden een filmpje ervan door. 

De kinderen daar leerden het dansje aan. Op een 

afgesproken moment dansten we samen. De Braziliaanse 

kinderen leerden ons de samba dansen.
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