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Europees HESTIA-project over Migratie en Vluchtelingen 

Vertegenwoordiger EU-Commissie op workshop I’m a migrant 

GO! Basisschool Hendrik Conscience in Schaarbeek krijgt de volgende dagen bezoek uit 5 

Europese landen voor het HESTIA-project over Migratie en Vluchtelingen. Zij zullen de hele 

week op de school doorbrengen en er deelnemen aan workshops in samenwerking met 

internationale organisaties zoals het IOM en UNHCR.. 

 

Migratie en vluchtelingen zijn onderwerpen die de media al jaren beroeren en leiden tot levendige en 

controversiële debatten. In 2017 besloten GO! BS Hendrik Conscience en zijn Griekse partnerschool 

6th Egaleo (Athene) een project te starten met steun van Erasmus+ van de Europese Commissie. 

Het project HESTIA groeide ondertussen uit tot een samenwerking met 4 Europese landen: 

Portugal, Italië, Spanje en Nederland.  

 

HESTIA, Grieks voor thuis, staat voor "Help studenten bij acceptatie". Het is gebaseerd op vragen 

van leerlingen over de sociale situatie in de wereld en over migratiegolven in Europa. Alle scholen 

hebben een groot aantal migrantenleerlingen en zijn overtuigd dat onderwijssystemen in Europa 

moeten worden hervormd willen zij écht inclusief worden voor sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen 

in het kader van gelijke kansen. HESTIA stelt 3 hoofddoelstellingen: scholen voorbereiden op een 

betere integratie van migranten; verhogen van het bewustzijn van immigranten en vluchtelingen en 

de ontwikkeling van een beleid en goede praktijken m.b.t. de integratie van migranten. 

 

Van 21 tot 27 oktober 2018 organiseert GO! BS Hendrik Conscience een bezoek van leraren en 

leerlingen uit de partnerlanden. In dat kader schreven we een manifest over hoe scholen inclusiever 

kunnen worden. In Athene was de burgemeester van Egaleo over dit manifest zo enthousiast dat hij 

het in andere scholen wil toepassen. Ook in Tarente (Italië) kreeg het steun van lokale autoriteiten. 

In Brussel overhandigen we het manifest aan Adelheid Byttebier, schepen Nederlandstalig onderwijs 

en gelijke kansen Schaarbeek, en aan Mrs. Grau, hoofd van het dpt. Migratie van de EU Commissie.  

 

Praktisch 

Dinsdag 23 oktober tussen 8u30 en 12u zal Mrs. Grau van de EU Commissie, de workshop 

“I’am a migrant” bijwonen waarin een Afghaanse familie zal getuigen over de eigen ervaringen. 

 GO! basisschool Hendrik Conscience, G. Latinislaan 100, 1030 Schaarbeek 

 

Meer info over het HESTIA-project  https://kavafisschool.wixsite.com/hestia 
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