A trip to Brazil

Bob Hofman, Karin Kops, Caro van Term, Lucy Geelen,
Manon Herwijnen, en Iris Fleumer bij het Christusbeeld op de
berg Corcovado in Rio de Janeiro

Hoe het begon
Op 24 juli 2015 was het zover, na een boel geregeld te hebben gingen wij, drie leerlingen (Iris
Fleumer, Caro van Term, Lucy Geelen) en een docente (Karin Kops-Dupuits) van het Comenius
College Hilversum naar Brazilië!
Dat we deze prachtige kans aangeboden kregen begon met een project tijdens de lessen Engels (de
Learning Circles Children’s Rights) waarvoor we iets moesten maken over het thema kinderrechten.
De klas was in groepjes verdeeld en ons groepje (dat bestond uit ons drieën) besloot een filmpje te
maken over een kindsoldaat in Oeganda. Onze docente vond het filmpje zo mooi en ontroerend, dat
ze uiteindelijk besloot dit filmpje naar een nationale filmwedstrijd van Adobe op te sturen. Op 19
juni gingen we naar het Adobe Youth Voices festival in Amsterdam waar we onze film
presenteerden. In de Jury zaten o.a. Manon Herwijnen en Bob Hofman; een vooruitstrevende
pionier in het internationale onderwijs en voorzitter van iEARN Nederland.
iEARN staat voor International Education And Resource Netwerk. Het is een grote internationale
non-profit onderwijsorganisatie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe vormen van
onderwijs waarmee een verschil gemaakt kan worden in de wereld. Hierbij wordt gebruikt
gemaakt van de nieuwste ICT technologieën.
Na een spannende week waarin wij wachtten op de uitslag, hoorden we dat we geselecteerd
waren! Ons filmpje zou getoond worden op een wereldwijd filmfestival tijdens de iEARN
conferentie in Brazilië.
Wij vonden dit een grote eer en we waren daarom ook super blij en enthousiast toen we dit
geweldige nieuws hoorden. Bovenop deze prijs kwam ook nog dat twee tickets (een ticket voor een
leerling en een ticket voor een docent) gesponsord zouden worden door Adobe Youth Voices, een
onderdeel van Adobe dat verbonden is aan iEARN.	
  
	
  

De	
  Learning	
  Circles	
  

Om een beter beeld te geven van het project ‘The Learning Circles’ zullen we er een korte
uitleg over geven. Het laatste half jaar heeft de vierde klas van het VWO bij Engels zich
bezig gehouden met het Learning Circles project. De learning Circles zijn onderdeel van
het Gobal Teenager Project, één van de 150 projecten van iEARN. In 2015 participeerden 11
Circles aan dit project: Elke Circle bestaat uit ongeveer acht scholen van over de hele
wereld.
De Circle waar het Comenius College aan deelnam hield zich bezig met het thema
kinderrechten. Elke school binnen onze Circle hield zich bezig met dezelfde Challenges:
Deze Challenges hielden elk een projectje in, zoals presentatie, een cartoon of een verslagje
die door de school op een website ingeleverd moest worden. Zo kon je op de website de
projecten van de andere scholen bekijken. Ons filmpje over kindsoldaten maakte we
uiteindelijk voor de derde Challenge die in het thema stond van Kinderrechten en het
recht op vrede en veiligheid.
Ons	
  filmpje	
  is	
  te	
  zien	
  via:	
  
	
  
https://www.youtube.com/watch?v=So_NTdA0ugU&feature=youtu.be	
  
	
  

	
  
	
  

De reis
Een	
  weekend	
  in	
  het	
  centrum	
  van	
  Brasilia	
  
Na een lange vermoeiende vlucht kwamen we eindelijk aan op het vliegveld van Brasilia.
De volgende dag hebben we besteed aan het verkennen van Brasilia. We beklommen de
televisietoren in het centrum van Brasilia en maakten een Citytour. Tijdens onze
verkenning hebben we veel geleerd over de geschiedenis en de bouw van de stad. Zo
hebben we geleerd dat de stad aan het einde van de jaren vijftig, op initiatief van de
toenmalige president Juscelino Kubitschek, binnen 5 jaar is opgebouwd. De stad is
gebouwd voor de toekomst: zo is er veel ruimte en zijn er veel brede wegen en hoge
gebouwen te vinden. Het bouwen van de stad had voornamelijk een economisch doeleinde
en Brasilia is daarom ook in 1960 uitgeroepen tot de hoofdstad van Brazilië. Omdat de stad
nog zo jong is, is deze erg modern. Dit is o.a. te zien aan de kerken en monumenten. Wij
vonden dit weekend in het Brasilia erg interessant, bijzonder en ook leerzaam.

De	
  conferentie	
  
Na een weekend in het centrum van Brasilia doorgebracht te hebben vertrokken we naar
één van de buitenwijken van Brasilia waar de campus stond. Op deze campus werd de
iEARN conferentie gehouden. Hier kwamen ongeveer 300 volwassen vanuit de hele wereld
bij elkaar, allen werkzaam in het onderwijs. Daarnaast waren er ook 30 jongeren die
deelnamen aan een apart programma: ‘de Youth Summit’.
Terwijl de volwassenen voornamelijk workshops, lezingen en Keynote presentaties kregen,
volgden de jongeren een programma dat vooral bestond uit creatieve en sociale
activiteiten, zoals ‘Soft Skills Sesions’, leerzame presentaties en nog veel meer. Deze
presentaties gingen o.a. over watertekort, Brazilië, wiskunde en sociale vaardigheden. Ook
wij hebben twee presentaties gehouden. Deze gingen beide over de Learning Circles, ons
eigen project maar ook over projecten van anderen.
Nadat ons filmpje getoond werd in de centrale congreszaal waar iedereen aanwezig was
ontvingen we een uitbundig applaus en veel positieve reacties. Er waren veel mensen die
geïnteresseerd waren in ons project en hierover met ons in gesprek gingen.
Onze docente Karin Kops gaf een presentatie over de Expeditie Comenius / Why Not
Kenya. Dit is een gemeenschappelijk project van het Comenius College samen met de
Klimopschool een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs. Leerlingen van beide
scholen brachten samen een speelse en creatieve dag door. Daarna volgde een
gemeenschappelijke sponsoractie waarmee ca. 4500 euro bij elkaar werd gebracht voor
de Stichting Why Not Kenya. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van een
gemeenschapshuis voor kinderen en jongeren met beperkingen in Kenya.

	
  
Rio	
  de	
  Janeiro	
  
Na een drukke, indrukwekkende week op de campus, was er ook nog tijd om meer van
Brazilië te zien. We vlogen naar Rio de Janeiro waar we drie dagen verbleven. Rio de
Janeiro is echt het gezicht van het land. Het is een bijzondere, drukke en ontzettend grote
stad, maar helaas ook erg vervuild. Gelukkig is er ook mooie natuur te vinden in Rio. Zo is
de stad omgeven door mooie bergen en omringd door prachtige tropische bossen. Ook de
stranden waren betoverend.
Wat erg opviel was dat er een groot verschil tussen rijk en arm te vinden is in Rio. Dit
konden wij goed zien tijdens de tour die wij maakten door de favela’s; de tegen de heuvels
aangebouwde sloppenwijken. Maar ook al was aan de wijken te zien dat de mensen niet
heel rijk waren, toch kon je zien dat de mensen er het beste van probeerden te maken: Zo
waren bijna alle huisjes in vrolijke kleurtjes geschilderd en zagen we veel vele mooie
muurschilderingen. Ook bezochten we het project “Para Ti” een schooltje voor kinderen
uit de Favela. De lokale kinderen werden daar in een veilige leeromgeving geholpen met
hun schoolwerk en kregen ook de mogelijkheid om samen te spelen en creatieve projecten
uit te voeren (zie foto helemaal rechts).

Wat ons ook opviel is dat de mensen in Brazilië erg divers zijn. Wij trokken uiteindelijk de
conclusie: er is geen doorsnee Braziliaan. Wel was iedereen erg vriendelijk en trots op zijn
land, ondanks de vele corrupte, armoede en vervuiling.

Wat	
  hebben	
  wij	
  geleerd	
  
	
  

Vrienden	
  &	
  communicatie	
  
Bij de conferentie maakten we kennis met een vriendelijke en leuke groep jongeren, bijna
allemaal met andere nationaliteiten. Ondanks leeftijdsverschillen en taalbarrières was
iedereen open om vrienden te maken. We hebben veel met elkaar en over elkaar geleerd
en iedereen kon het goed met elkaar vinden. Iedereen was gepassioneerd bezig met zijn of
haar project en wilde ook echt iets goeds doen voor de wereld. Nu nog steeds hebben we
contact met veel jongeren van de conferentie, op bijvoorbeeld Facebook en Whatsapp.

Presentaties	
  
We hebben tijdens conferentie veel leuke en leerzame presentaties meegemaakt. Er waren
veel interessante lezingen over problemen in de wereld, zoals klimaatvervuiling,
watertekort en armoede. Ook hebben wij van deze presentaties geleerd hoe en wat wij aan
deze problemen kunnen doen. Zo hebben we een presentatie gehad over hoe wij een
verschil kunnen maken door middel van media. Niet alleen hoorden we wat wij eraan
konden doen, maar ook wat andere mensen hadden gedaan om de wereld weer een stukje
beter te maken.
Een andere interessante presentatie ging over de dovencultuur en gebarentaal. Deze
presentatie werd gehouden door twee dove jongens. Het was erg speciaal om te zien omdat
er behalve gebarentaal ook nog veel andere talen aan bod kwamen bij het vertalen van de
presentatie: zo werd alles vertaald in het Portugees, Spaans en Engels. Hierdoor was er niet
alleen een interessante inhoud, maar het was ook mooi om te zien dat iedereen
samenwerkte om ervoor te zorgen dat iedereen alles goed in zijn eigen taal begreep.

Activiteiten	
  &	
   Uitjes	
  
Tussen alle presentaties door hebben we ook deelgenomen aan veel activiteiten.
Door dingen te doen kun je namelijk ook veel leren. Samenwerken is hier een goed
voorbeeld van. De activiteiten zorgden voor verbetering van onze creatieve en sociale
vaardigheden. Zo hebben we tijdens onze activiteiten veel mensen leren kennen en veel
leuke interessante gesprekken kunnen voeren.

Ook van de uitjes hebben we veel plezier gehad en veel kunnen leren. Zo leerden we over
de verschillende Braziliaanse planten tijdens onze tocht langs de watervallen en tijdens ons
bezoek in de Botanische tuin. Niet alleen hebben we geleerd over de natuur, maar ook
hebben we veel geleerd over de verschillende gebouwen en monumenten in zowel Brasilia
als in Rio tijdens onze Citytours. We bezochten o.a. kerken , zoals de Dom Bosco en de
beroemde Cathedraal van Brasilia. Andere bijzondere monumenten waren het Dois
Candangos Monument en natuurlijk het beroemde Christusbeeld in Rio. De gidsen die
mee waren op de tours waren erg vriendelijk en vertelden graag meer als we daarnaar
vroegen.

Inspirerende	
  	
   personen	
  
Naast alle vrienden die we hebben gemaakt hebben we ook kennis gemaakt met
bijzondere, inspirerende mensen. De twee mensen die ons het meest zijn bijgebleven zijn
Eileen Cronin en Mohammed Sidibay.
Geen	
  benen,	
  geen	
  beperkingen	
  
Eileen Cronin is een vrouw van een jaar of vijftig die geboren werd zonder benen als gevolg
van het gebruik van het medicijn Softenon door haar moeder tijdens de zwangerschap. Ze
heeft naast diverse korte verhalen en novelles een bijzonder boek getiteld Mermaid
geschreven over haar levenservaringen. Er is een documentaire over haar leven gemaakt
en ze was o.a. te gast bij Oprah.
Tijdens een mooie presentatie vertelde ze over haar leven. Het was inspirerend om te
horen hoe zij dingen oploste, hoe ze doorzette en hoe ze alles deed wat andere mensen
ook deden ondanks haar beperking. Dit hebben wij ook teruggezien bij een excursie
tijdens de conferentie. Zo heeft ze samen met ons deelgenomen aan de urenlange tocht
langs de watervallen, waarbij we niet alleen gewandeld hebben maar ook stukjes hebben
geklommen.

Van	
  Kindsoldaat	
  tot	
  Keynote	
  speaker	
  
De andere inspirerende persoon die we leerden kennen was Mohammed Sidibay.
Mohammed was zelf ooit een kindsoldaat geweest in Sierra Leone en deelde hierover zijn
ervaringen tijdens zijn inspirerende presentatie. Hij kon heel mooi vertellen en zijn
verhalen hebben veel indruk op ons gemaakt. Hij vertelde over zijn tijd als kindsoldaat en
hoe hij als wees geholpen was door het lokale iEARN center in Sierra Leone. Door iEARN
kwam hij in contact met docenten en leerlingen in Canada. De leerlingen in Canada
hadden geld bijeen gebracht zodat hij naar een goede school in Sierra Leone kon gaan.
Op zijn 13e werd hij door iEARN uitgenodigd om in Amerika zijn verhaal te vertellen. Hij
besloot toen zelf dat hij niet meer terug wilde naar Sierra Leone en vroeg asiel aan. Door
zijn enorme doorzettingsvermogen en inzet is hij uiteindelijk dit jaar afgestudeerd aan de
prestigieuze George Washington University in “Peace & Conflict Resolution and Film”.
“I wanted to be me again, whatever that meant. I wanted freedom from my past and
education was where I found it.”
-Mohamed Sidibay-

Mohammed was een van de Keynote Speakers tijdens de conferentie en zelf hebben we
ook met hem gepraat. In onze gesprekken vertelde hij dat hij het filmpje heel mooi vond en
dat het hem deed denken aan zijn eigen jeugd. Dit was een grote eer voor ons om te
horen.

Als	
  we	
  terug	
  denken	
  aan	
  Brazilië,	
  denken	
  we	
  aan	
  een	
  prachtige	
  en	
  
leerzame	
  reis	
  die	
  we	
  nooit	
  zullen	
  vergeten!	
  

