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Voorwoord 
 
Bekijk het eens zo. We zijn op deze aardbol terechtgekomen als deel van het mensenras. We 
hebben daar niet zelf om gevraagd, en er was niemand die klaarstond met een 
gebruiksaanwijzing.  
Maar in de loop van de tijden was de mens vernuftig en ambitieus: niet in die vochtige grotten 
blijven hangen was de boodschap, zich opwerken tot man in maatpak/vrouw in mantelpak, en 
gegrilde gamba’s eten op een verwarmd terras het doel. Daartussen zitten immens veel 
mensenstappen. Stappen vooruit voor ons, maar niet voor iedereen. Voor velen luidt de titel 
van het voorbije hoofdstuk ‘Van grot- tot krotbewoner’: ook een stap, maar dan één ter 
plaatse.  
Naar het volgende hoofdstuk dus. Dat is nog niet geschreven: het begint nu pas, in de 
eenentwintigste eeuw. Doen mee: 6,4 miljard mensen.  
Uitgangspunt: alles is verontrustend, maar niets is verloren. Het To-dolijstje is lang, maar we 
zijn met velen om het uit te voeren. 
 
Als je alle problemen van de wereld op een rijtje zet, verzuip je in de miseriematerie. Er lijkt 
geen ontkomen meer aan, aan het droevige einde der tijden. Heeft het er ooit al zo slecht 
uitgezien? Neen.  
Loont het de moeite nog oplossingen te bedenken? Jawel, omdat onze zwakte tegelijk onze 
sterkte is.  
We zijn met velen, met allemaal ongeveer 1,25 kg hersenen onder ons schedeldak. Maal zes 
miljard maakt dat 7,5 miljard kg hersenen. Trek daar nu ruwweg 1 miljard kg van af (voor 
kortkijkers allerhande) en je houdt nog een geweldige hersensoep over.  
De wereld als gigantische think tank: daar moet toch iets mee te doen zijn?  
 
Evelien De Vlieger 
Dirk Barrez 
 
 



De tentoonstelling 
 
De tentoonstelling is opgebouwd uit vijf modules. Een module heeft de vorm van een zuil met 
telkens vier zijpanelen op een sokkel. De tentoonstelling hoeft niet in één bepaalde volgorde 
doorlopen te worden, jongeren kunnen bij gelijk welke module beginnen of eindigen. Het kan 
een goed idee zijn om de jongeren op te delen in groepjes en ze per groepje de tentoonstelling 
te laten bekijken. Ieder groepje kan dan aan een andere module beginnen. 
Bij de tentoonstelling hoort ook een werkkaart, met vragen en opdrachtjes die betrekking 
hebben op de verschillende panelen. 
Daar de tentoonstelling gecombineerd is met de tentoonstelling over water, is dit dan ook een 
dubbele werkkaart om beide tentoonstellingen samen te bezichtigen. Voor meer informatie 
over de tentoonstelling water, verwijzen we u graag naar het pedagogische dossier van water! 
 
Iedere module heeft één bepaald thema centraal staan, waar meer informatie over wordt 
gegeven. 
 
Module 1  Aarde 
Module 2  Economie 
Module 3  Leven 
Module 4  Vrede en Democratie 
Module 5  Cultuur 
 
19 panelen zijn verspreid over deze modules. Zij gaan telkens dieper in op één bepaald aspect 
van hoe je de wereld kan gebruiken en vooral, hoe je de wereld kan redden! Bij sommige 
panelen is er een interactieve oefening. Jongeren moeten op deze manier niet enkel lezen en 
slikken maar kunnen ook aan de slag gaan door een luikje te openen, zelf te kiezen welke 
oplossing het beste is en zelf te beslissen hoe het verder moet gaan! 
Paneel 20 is een colofonpaneel waar je meer informatie krijgt over de realisatie van de 
tentoonstelling. 
 
 
 
Het boek 
 
Graag wijzen we u erop dat u bij deze tentoonstelling gratis 1 exemplaar van het boek van 
Dirk Barrez en Evelien De Vlieger krijgt. De tentoonstelling is vernoemd naar dit boek en 
geeft meer achtergrondinformatie en meer details over de feiten! 
De wereld, een gebruiksaanwijzing is een praktische gids (+ 14 jaar) die je zonder omwegen 
de weg toont naar een andere wereld. Met verhelderende tekstblokken, grappige cartoons, 
cijfers om u tegen te zeggen en een pittige vormgeving wordt de zin en de onzin van 
globalisering in kaart gebracht.  
Dirk Barrez en Evelien De Vlieger schreven dit boek samen, zij is een ervaren 
jeugdschrijfster, hij is de auteur van twee veelgelezen boeken over globalisering: Ik wil niet 
sterven aan de XXste eeuw en De antwoorden van het antiglobalisme. Bart Van Tieghem 
tekende de cartoons. 
Een uitgave van Jeugd & Vrede vzw, Globe en Global Society vzw, 2004. 
Meer exemplaren te verkrijgen via de bestelbon die bij het contract zit en te bestellen langs 
Jeugd & Vrede vzw. 
 
 



Korte beschrijving van de panelen 
 
We geven u graag een korte uitleg bij de panelen, verdeeld over de vijf modules! 
 
Module 1  
‘Aarde’ 
 
Paneel 1: De wereld zweet 
 
Dat we elkaar, zeldzame en minder zeldzame planten en dieren, bossen, zeeën, oceanen, … 
naar de haaien kunnen helpen, is niet nieuws. Maar nu blijkt ook de aarde zelf niet meer veilig 
voor de mens. De aarde kan zich letterlijk te pletter zweten door het broeikaseffect, ze kan 
vergiftigd worden door radioactiviteit of op langere termijn onleefbaar worden door het 
vernietigen van waters, bossen, weiden en landbouwland… Dit paneel geeft je de feiten hoe 
we bezig zijn onze aarde onleefbaar te maken. 
 
Paneel 2: Moet er nog zand zijn? 
 
Bossen verdwijnen, water wordt zeldzaam! Een heleboel tips voor het werken aan een 
duurzame leefomgeving! Hoe gebruik je minder papier, hoe verbruik je minder water? Lees 
en ontdek met ons mee! 
 
Paneel 3: Koken met de wereld 
 
Soms is alles simpel: planten en dieren bestaan omdat ze bestaan. Een reden om daar een eind 
aan te maken, is er niet. 
Als we het dan toch vanuit de mens bekijken, is het bovendien erg dom om planten- en 
diersoorten te laten uitsterven… Het bewaren van biodiversiteit moet onze eerste zorg zijn! 
Anderzijds moeten we ook zorgen dat mensen geen honger hebben. Wat denkt u over 
voedselhulp, landbouwsubsidies en eerlijke handel? 
 
Paneel 4: 3-2-1 Start! 
 
Kent u uw persoonlijke ecologische voetafdruk? Dit is de berekening van de oppervlakte 
aarde die een persoon of een ganse stad of een heel land verbruikt voor zijn dagelijks leven. 
Momenteel hebben de bewoners van rijkere landen een te grote voetafdruk, anders gaan 
consumeren is de boodschap! Op dit paneel kan je alvast een aantal toffe tips vinden om je 
voetafdruk te verkleinen… 
 
 
Module 2  
‘Economie’ 
 
Paneel 5: Ikke, ikke en de rest kan stikken! 
 
Economie laat zich niet gemakkelijk omschrijven. Het verschil tussen de economie van het 
‘genoeg’ en die van het ‘nooit genoeg’ kan een en ander duidelijk maken. De economie van 
het genoeg voorziet mensen in hun behoeften zonder daarin te overdrijven. 



Vraag en aanbod zijn niet helemaal meer in evenwicht, de kloof tussen arm en rijk wordt 
almaar groter, de schuld van het Zuiden aan het Noorden is een dubieuze zaak, als we niet 
uitkijken neemt de economie het van ons over… 
Dit paneel toont enkele feiten! 
 
Paneel 6: Wereldwoordenboek – wat 
 
Hebt u ook uw weg verloren in instellingen en woorden als wereldbank, IMF, WHO, 
privatisering en markteconomie? We geven u graag wat licht in de duisternis en tonen u ook 
dat armoedebestrijding niet alleen met geld te maken heeft… 
 
Paneel 7: En ze leefden nog lang en gelukkig 
 
Mensen delen de wereld graag op in stukken en zetten daar cijfers voor. Ontwikkelingslanden 
behoren tot de ‘derde wereld’. Omdat ze met zo velen zijn wordt ook wel eens ‘de wereld van 
de meerderheid’ gezegd. En hoe zit het met de anderen? 
Je mag je uit de naad werken zoveel je wilt: als je op een ‘verkeerd’ stuk aardbol woont, blijf 
je arm. Zo is dat vandaag, en helaas niet anders. Op dit paneel ontdek je een lijst van landen 
die spijtig genoeg in dat verkeerde stukje aardbol liggen… 
 
Paneel 8: Ja, ik wil! 
 
Ja, ik wil! De slagzin van zij die niet akkoord zijn met de huidige globale economie en 
overtuigd zijn dat het anders kan! Een andere wereld is mogelijk! 
Bekijk dit paneel niet voor je de website www.ikwilniet.org hebt bekeken! Meer informatie 
over globalisering en over de andersglobalisten van vandaag! 
 
 
Module 3  
‘Leven’ 
 
Paneel 9: Plagen in vlagen 
 
Meer nog dan natuurrampen en oorlog zijn ziekten vijand nummer één van de mens als soort. 
Longontsteking, diarree, mazelen, malaria, tuberculose, cholera,… Het lijken vooroorlogse 
kwelduivels maar zelfs nu laten deze ziekten donkere sporen na in grote gebieden van de 
wereld. En dan hebben we het nog niet eens over AIDS. Enkele verhalen en feiten op een 
rijtje. 
 
Paneel 10: Fijn jullie gekend te hebben 
 
De mens heeft de keuze uit een aantal verschillende manieren om zichzelf te vernietigen. Een 
daarvan is de rechtstreekse vernietiging. Daarbij gaat het dus niet om het verzieken van de 
omgeving, maar m rechtstreeks in te grijpen in zijn eigen erfelijkheid. Heel wat mensen 
vragen zich af waar dat gaat eindigen. Wij doen dat ook! 
 
Paneel 11: Kinderen inbegrepen 
 



Om de wereld te redden is het belangrijk dat je je rechten kent! Een brede kijk op de rechten 
van het kind en de rechten van jongeren… Inclusief met een leeftijdsladder, wat mag ik op 
welke leeftijd in België? 
 
Paneel 12: Klein klein klo-hoontje 
 
Mensen, dieren en planten bestaan allemaal uit DNA. DNA is een opsomming van codes, die 
bepalen of je een spleetje tussen je konijnentanden hebt, of je aanleg hebt om te verdikken, of 
je goochelt met vierkantswortels of de leukste thuis bent… 
En maak kennis met Dolly het schaap! 
 
Module 4  
‘Vrede en Democratie’ 
 
Paneel 13: Ten aanval! 
 
Kun je nog geloven in een wereld zonder oorlog? Moeilijk, als je denkt dat er op dit moment 
met scherp geschoten wordt op heel wat plaatsen. Eigenlijk staat de wereld in brand… 
Je kunt een oorlog niet winnen. Je verliest altijd: mensen, die mensen hun gezondheid, hun 
psychisch evenwicht, hun huizen, steden, fabrieken, soms gewoon hele samenlevingen! 
Er valt dus heel wat te redden! Een kijk op de conflicten van vandaag… 
 
Paneel 14: Pas maar op of ik blaas me op 
 
Terreur is het laatste nieuwe gevaar, waartegen oorlog moet gevoerd worden volgens 
sommigen. Jij schiet: ik schiet terug! Jij blaast gebouwen op? Dan blaas ik steden op. Met de 
mensen er allemaal in. En ga zo maar door. Tot de wereld ontploft! 
Gelukkig zijn er nog mensen die zich verzetten tegen onrecht zonder geweld te gebruiken, 
zoals Ghandi en Nelson Mandela… 
 
Paneel 15: De toekomst begint vandaag 
 
Al zijn de verschillen niet mis, toch gaan we ervan uit dat alle mensen gelijk zijn. Goed als 
vertrekpunt, maar weinig concreet. De een permitteert zich al meer dan de ander. Mensen 
leven niet naast elkaar, ze leven mét elkaar. We spreken dan ook over de samenleving. 
We pleiten dan ook graag voor de democratie… Een eerlijker systeem bestaat (voorlopig) nog 
niet. 
 
Paneel 16: De wereld is voor iedereen! 
 
Als we praten over een democratie, dan praten we over het feit dat alle mensen gelijk zijn. 
Alle mensen hebben hun rechten en hun vrijheid. 
Als anderen dit willen afnemen, dan vluchten mensen… 
Dan wordt men een vluchteling, in eigen land of elders!  
Dat wil niemand… 
 
 
 
 
 



Module 5 
‘Cultuur’ 
 
Paneel 17: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… 
 
Alles wat geen puur natuur of materie is, is cultuur. Beetje simpel misschien om het zo te 
stellen, maar daar komt het in feite wel op neer. Wie denkt dat hij niets te maken heeft met 
cultuur, is goed mis… Een spiegel om voor te houden! 
 
Paneel 18: De wereld bij je thuis 
 
Is globalisering goed voor cultuur? Op zich zou dat kunnen, als je uitgaat van het idee van ‘de 
wereld als dorp’ waar iedereen iedereen kent. Maar dan vergeten we de kleine kantjes van het 
dorpsleven: de bekrompenheid, de achterklap over wie zich niet schikt, de autoriteit van de 
gezagsdragers. Als ons werelddorp even kneuterig wordt, ziet het er al minder goed uit. 
Vandaag overheerst de ene cultuur vele andere culturen, en van uitwisseling is niet altijd 
sprake… 
 
Paneel 19: Oost west, thuis best? 
 
Een kleine fototentoonstelling over de eigenheden en tradities van culturen maar ook over de 
donkere kantjes van een cultuur waar we niet altijd akkoord mee gaan! 
 
Paneel 20: De wereld, een gebruiksaanwijzing. Globalisering voor beginners. Colofonpaneel. 
 



Extra informatie 
 
Lezen 
 
Volgende publicaties en boeken zijn te bestellen bij Jeugd & Vrede vzw, 
www.jeugdenvrede.be 
 
De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seatlle tot Porto Allegre. Dirk Barrez 
Vanaf 16 jaar. 
Ik wil niet sterven aan de XXste eeuw. Dirk Barrez. 
Vanaf 16 jaar. 
Nooit meer rustig slapen. Dat is het risico dat je loopt als je deze boeken leest. Dirk Barrez 
(journalist bij VRT) maakt een reis langs de talrijke problemen die de mensheid vandaag 
ontmoet. En dat belooft een lange tocht te worden. 
Reageren en meedenken kan op de website van Global Society vzw: 
www.ikwilniet.org voor informatie, artikels en berichten uit de wijde wereld over onze 
globaliserende wereld! Hier kan je je inschrijven op PALA, een elektronische nieuwsbrief 
over globalisme en andersglobalisme. Je kan er ook een forum vinden voor wie mee wil 
nadenken over een betere wereld… 
 
Word een held en red de aarde. Handboek voor dappere kinderen. Lena Martaz 
I.s.m. VODO vzw en 11.11.11. 
8 tot 12 jaar 
Bij dit boek kan je ook een doeboekje verkrijgen over duurzame ontwikkeling dat kinderen op 
speelse wijze bioproducten doet ontdekken, info geeft over afval en energie en laat je zien hoe 
je je ecologische voetafdruk kan berekenen. Kinderen die alle opdrachten uit het boekje goed 
oplossen zijn klaar om de aarde te redden. 
 
Haatweeooh! 
Infoboek over water 
Vanaf 14 jaar 
We vinden water zo vanzelfsprekend dat we er gevoelloos voor zijn geworden. Maar geldt dit 
eigenlijk wel voor iedereen en zal water in de toekomst een vanzelfsprekendheid blijven? Je 
leest er alles over in dit pittig geschreven boek. Water hier en in het Zuiden, de grenzen van 
water, water als mensenrecht in plaats van economisch product,… het wordt allemaal 
uitgelegd in klare taal. 
I.s.m. Protos vzw 
 
Pure Commercie 
Infoboek over eerlijke handel 
Vanaf 14 jaar 
De voorgeschiedenis van onze alledaagse lekkernijen is vaak veel minder genietbaar dan hun 
smaak. De wereldeconomie maakt immers regelmatig rare sprongen en is niet altijd even 
zuiver op de graat. Deze gids, tegelijk grappig en serieus, opent de lezer de ogen en biedt 
meteen een eerlijk alternatief aan. 
Een uitgave van Oxfam Wereldwinkels. 
 
Voor meer publicaties over mundiale vorming, kijk op www.jeugdenvrede.be  
 
 



En nog meer lezen 
 
Jonger&wijzer – de GIDS voor verantwoord verbruiken. 
De brochure ‘Jonger&wijzer’ plaatst diverse ecologische, economische en sociale aspecten 
van duurzame ontwikkeling in een mondiaal kader. Internationale voorbeelden en 
cijfermateriaal worden aangehaald, maar er is ook aandacht voor Vlaamse initiatieven. En 
belangrijk is dat jongeren in deze brochure handelingsperspectieven aangereikt krijgen 
waarmee ze in hun eigen leefsituatie duurzame keuzes kunnen maken. 
Jonger&wijzer is digitaal beschikbaar op www.jeromweb.be 
Brochure aan te vragen bij Magda D’Hondt, Aminabel, Cel Natuur-en Milieueducatie en – 
informatie, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, magdal.dhondt@lin.vlaanderen.be 
 
Publicaties en materiaal rond vluchtelingen 
UNHCR  
Van Eyckstraat 11b 
1050 Brussel 
02/649.01.53 
belbr@unhcr.ch 
Hier kan je o.a. de interessante brochure en video bestellen ‘Om je thuis te voelen – de 
integratie van vluchtelingen in Europa.’ Een videopakket voor jongeren in onderwijs en 
jeugdwerk. Verscheidene folders, brochures en affiches zijn hier kosteloos verkrijgbaar. 
 
 
 
Websites 
 
Algemeen: 
www.jeugdenvrede.be 
Jeugd & Vrede is een landelijke jeugddienst die werkt rond vredesopvoeding. Zij willen 
kinderen en jongeren in contact brengen met vredesthema’s zoals pesten- verbondenheid, 
kinderrechten, verdraagzaamheid- racisme, mondiale vorming, geweld en 
herinneringseducatie via doe- krantjes, boeken, spelen, tentoonstellingen, …  
 
www.verdraaidewereld.be 
Een jaar lang werken het Vlaamse Jeugdwerk, de Vlaamse Noord Zuid- en milieuorganisaties 
samen om werk te maken van een wereld die rechtvaardig, solidair en eerlijk is. Een website 
vol met achtergrondinformatie, tips en spelen rond duurzame ontwikkeling. 
 
www.ikwilniet.org 
Het journalistiek en educatief internetproject van de VRT – journalist Dirk Barrez voor al wie 
mee wil nadenken over een meer duurzame, sociale en democratische wereld. 
 
Over milieu: 
www.jeromweb.be 
De werking JeROM of voluit ‘Jeugd, Ruimte, Omgeving en Milieu’ laat jongeren mee vorm 
geven aan een duurzame wereld. Rechtvaardiger en met respect voor het milieu. 
 
www.ecolife.be 
Hier kan je o.a. je ecologische voetafdruk meten. Ecolife is een organisatie die zichtbaar wil 
bijdragen tot de realisatie van een duurzame wereld. 



 
Over Noord Zuid: 
www.11.be 
De website van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging en 11.11.11. 
 
www.detijdloopt.be 
De campagne « 2015. De tijd loopt » van 11.11.11 over de Millenniumdoelstellingen. 
 
www.first8.org 
Een mooie website over de 8 millenniumdoelstellingen. 
 
www.unhcr.org 
Internationale website van het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 
vluchtelingen. 
 
www.maxhavelaar.be 
Max Havelaar verkoopt zelf niets maar geeft producten een keurmerk wanneer ze aan de 
criteria van eerlijke handel voldoen. 
 
www.oww.be 
Oxfam-Wereldwinkels verhandelen al meer dan dertig jaar producten uit eerlijke handel. 
Gekend van de wereldwinkels in je buurt. 
 
www.vredeseilanden.be 
Promotor van duurzame landbouw en voedselzekerheid in Zuid en Noord. 
 
www.ikbenverkocht.be 
De campagne van Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels, SOS Faim en Vredeseilanden over 
duurzaam produceren en consumeren.  
 
Over de multiculturele wereld: 
www.schoolzonderracisme.be 
www.shoufshouf.be 
 
Materialen: 
Je kan nog meer materiaal vinden over de verschillende thema’s op volgende websites: 
www.cocosnet.be 
www.provincialematerialenbank.be 
www.spelinfo.be 
www.wereldmediatheek.be 
www.bevrijdingsfilms.be 
www.jekino.be 
www.vormen.be 
 
 
 
Alvast veel leesplezier en verwondering in de wereld van duurzame ontwikkeling! 
 
 
 



Antwoorden werkkaart 
 
10 – 14 jaar 
 

4.  Test – je zelf op werkkaart 
7. De MOL (lijst van de Verenigde Naties) zijn: Afghanistan, Angola, Bangladesh, 

Benin, Bhutan, Boeroendi, Burkina Faso, Cambodja, Centraal-Afrikaanse Republiek, 
de Comoren, Djibouti, Democratische Republiek Congo, Democratische 
Volksrepubliek Laos, Eritrea, Ethiopië, Equatoriaal-Guinea, Gambia, Guinee, Guinee-
Bissau, Haïti, Jemen, Kaapverdië, Kiribati, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, de 
Maldiven, Mali, Mauritanië, Mozambique, Myanmar (Birma), Nepal, Niger, Oeganda, 
Rwanda, Salomonseilanden, Samoa, Sao Tomé en Principe, Senegal, Sierra Leone, 
Soedan, Somalië, Togo, Tsjaad, Tuvalu, Vanuatu, Verenigde Republiek Tanzania, 
Zambia 

10. zoogdieren: Javaanse neushoorn, de tijger,het kouprey-rund, de indri, de monniksrob 
vogels: de keizersarend, de witte kraanvogel, de Japanse ibis 
De bedreiging bestaat uit biotechnologie. 

11. Open vraag, op te lossen met de leeftijdsladder 
16. Open vraag 

 
+ 14 jaar 
 

1. roet, stof, kwik, lood, zuur water, smog, ozon, koolwaterstoffen 
het verkeer, de verwarming van gebouwen, industrie, spuitbussen, … 

5. koffie, bananen, wijn, rijst, fruitsap, chips, chocolade, koekjes, … 
8. Open vraag 
12. Open vraag 
15. Open vraag 
 
 
  
 

 


