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WORKSHOPS 

1) STUDIO GLOBO 

Studio Globo heeft een heel ruim aanbod voor het onderwijs. 

Zowel voor het kleuteronderwijs (fotoset Mama Betty in Congo en een Congo-koffer); het lager onderwijs (een 

Congo-koffer en – voor de 3
de

 graad lager onderwijs – een inleefatelier met een heel lespakket over wonen en 

leven in Congo ter voorbereiding van het atelier) als het secundair onderwijs (3
de

 graad: Brussel beleven met 

o.m. een bezoek aan de Matongewijk in Brussel). 

Voor meer info: zie www.studioglobo.be 

2) KLEUR BEKENNEN  

Een zoekactie naar workshops over Congo in de databank van Kleur Bekennen (www.kleurbekennen.be) levert 

– naast de workshops van Studio Globo – ook nog volgende resultaten: 

KIP A LA MOAMBE & MAMA CECILE VERTELT  

 
Anne-Marie Cécile Capellen is geboren en opgegroeid in Congo R.D. Ze gaf er haar job als lerares Frans op, toen 
zij en haar man in 1988 beslisten om naar België te verhuizen. Cécile integreerde zich in Oostende door 
Nederlands te leren en werd lid van allerlei sociaal-culturele verenigingen. 
Kip à la moambe is een typisch gerecht in heel wat Afrikaanse landen. Mama Cécile wil ons inwijden in de 
Afrikaanse keuken en hun gebruiken. Deze workshop kan ingevuld worden naargelang de vraag van de school. 
Ofwel wordt er enkel gekookt en gepraat over voeding en eet gewoontes (100 min = korte sessie). Tijdens het 
koken vertelt ze enthousiast over haar thuisland en hun manier van koken. De andere mogelijkheid (120-150 
min = lange sessie) is dat mama Cècile bijkomend haar persoonlijk migratieverhaal vertelt. Ook zal ze hier meer 
vertellen over de Congolese cultuur en vertellen hoe Congolezen het leven ervaren. 
In de workshop Mama Cécile vertelt maken we samen met mama Cécile in vogelvlucht een reis door Noord-, 
West-, Centraal- en Zuid-Afrika om te belanden in haar geboortedorp in Congo. Aan de hand van concrete 
materialen vertelt ze over de voeding, kleding, muziek, godsdienst,... Discussievragen over haar cultuur en 
integratie kan de ontmoeting inhoudelijk gestalte geven. Concrete activiteiten kunnen eventueel na afspraak 
ingeschakeld worden. 
 

Contactgegevens: 
Nijverheidsstraat 56  
Oostende, West-Vlaanderen8400 
België 
Telefoon:059/803707 

CONGOLESE VERHALEN 

 
Mulume is een Belg met Congolese roots, geboren in het oerwoud. Als kind was hij getuige van de vele 
aspecten van het dagelijks leven, doorspekt met muziek en ritme. Vele activiteiten zoals water halen, hout 
zoeken, de oogst van champignons, enz...werden door zang begeleid. Ook de vele rituelen inspireerden hem 
tot muziek maken. Wat hem vooral is bijgebleven is wederzijds respect van zijn stam voor de natuur. 
  

http://www.studioglobo.be/
http://www.kleurbekennen.be/
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Contactgegevens: 
Varensdreef 115  
8750 Wingene 
Telefoon:050336988 / GSM: 0483/050795 
Email: griotshitenge@telenet.be / Website: http://www.griotshitenge.be  

AFRIKAANS KNUTSELWERK MET IJZERDRAAD 

Kakinani bestaat uit Mama Bernadette Aningi en enkele van haar zeven kinderen: Anita, Sophie en Benjamin. 

Bernadette stelt zich zo aan jullie voor: ”Graag vertel ik u over het leven in Congo, vooral het leven van de 

kinderen, die gebrek hebben aan alles wat jullie hier zo vanzelfsprekend vinden. Terwijl ik jullie vertel hoe ze 

hun ouders helpen met kilometers ver water bij de rivier te halen, hoe ze de groenten stampen, op het water 

pletsen om te vissen, leer ik jullie hoe creatief ze kunnen zijn met zo weinig middelen. Ik zal jullie tonen hoe ze 

speelgoed of muziek maken met alles wat ze in de natuur vinden of met alle soorten afval, hoe ze spelen 

uitvinden met steentjes (mangolo), hoe ze zich opsmukken met vlechten en zelfgemaakte sieraden. Maar 

Afrikaanse kinderen zijn zeer weetgierig en hele bevolkingsgroepen hebben geen enkele school. Kakinani zet 

zich speciaal in voor een school voor de Pygmeeën van Wamba in Noord-Oost Congo. 

Contactgegevens:  
Bemelstraat, 103  
Sint-Pieters-Woluwe, Vlaams-Brabant1150 
België 
Telefoon:02 762 92 34  
Website: www.kakinaniasbl.com / E-mail: kakinani@hotmail.com 

MBOTE YA KONGO! (MULTI MONDO) 

Dominique Lubaki is geboren in Kinshasa, de hoofdstad van Congo RD. In de workshop ontsluit hij een aardig 

stukje Congolese geschiedenis en leent ons daartoe voor even zijn Congolese bril. Hij vertelt over het dagelijks 

leven, de immense rijkdom van zijn land en de armoede van zijn bewoners. Hij probeert op een 

onderhoudende manier zijn toehoorders een correct beeld van de Congolese samenleving schetsen. Hij laat 

ons een Congo zien dat enorm veel troeven heeft en evenveel kansen verdient. 

Contactgegevens: 

St Sebastiaanstraat 45  
Oostende, West-Vlaanderen8400 
België 
Telefoon:059 51 18 60  
E-mail: multi.mondo@hotmail.com 

CONGO: KOLONISATIE EN DEKOLONISATIE (AFRICAMUSEUM TERVUREN) 

 
De deelnemers maken eerst kennis met de context waarin het Europees imperialisme zich ontwikkelde en met 
de internationale kolonisatiegolf die daarop volgde. Onderverdeeld in groepjes trekken ze nadien de zalen van 
het BELvue Museum in op zoek naar informatie over de kolonisatie van Congo door België. Ze staan stil bij een 
aantal sleutelmomenten uit de Congolese koloniale geschiedenis en plaatsen deze gebeurtenissen op een 
tijdslijn. De workshop kan eventueel aangevuld worden door een verkenning van de omgeving van het BELvue 
Museum en de nabij gelegen Matongewijk. Omkaderd door de gids en gewapend met een tablet ontdekken ze 
enkele historische monumenten en plaatsen, die getuigen van ons gedeelde koloniaal verleden. 

 
Contactgegevens:  

mailto:griotshitenge@telenet.be
http://www.griotshitenge.be/
http://www.kakinaniasbl.com/
mailto:kakinani@hotmail.com
mailto:multi.mondo@hotmail.com
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Leuvensesteenweg 13  
Tervuren, Vlaams-Brabant3080 
België 
Telefoon:02/769 52 00 
Website: africamuseum.be / E-mail: reservations@africamuseum.be 

 

PS Veel meer resultaten krijg je als je in dezelfde zoekrobot het trefwoord ‘Afrika’ intikt. 

3) DE CONGOLESE GEMEENSCHAP IN DE BUURT 

Voor scholen en instellingen die gevestigd zijn in een multiculturele buurt met ook een Congolese 

gemeenschap: neem zeker eens contact op met deze gemeenschap!  

 

http://www.africamuseum.be/popupmuseum
mailto:reservations@africamuseum.be

