Niel, 15 mei 2018

- Persbericht –
Uit een eerste grote bevraging bij Vlaamse Holebi- en transgenderscholieren door Çavaria blijkt
dat 40 procent van de holebi's zich niet veilig voelt op school en een kwart kreeg zelfs al af te
rekenen met fysiek geweld. Dat het ook anders kan blijkt uit de inspanningen van GO! ta Den
Biezerd waar al jaren extra aandacht wordt geschonken aan het welbevinden van holebi’s.
Vorig jaar steunde de school openlijk de kandidatuur van één van haar leerlingen, C.S., die deelnam
aan de wedstrijd van Mr. Gay Belgium. Affiches, Facebookpagina van de school, alles werd in het
werk gesteld om C.S. aan de titel te helpen.
In de lessen werd ook al ruimschoots aandacht besteed aan homofobie. Onder impuls van de
gemeente Niel stapte de school recent in een begeleidingstraject van Çavaria om zo tools
aangereikt te krijgen om nog beter met deze materie aan de slag te gaan en ervoor te zorgen dat
holebi-jongeren zich op Den Biezerd goed in hun vel voelen.
Op de Internationale dag tegen homo- en transgenderfobie (donderdag 17 mei) zal er alvast extra
aandacht worden besteed aan deze materie (homofobie zit trouwens vervat in de eindtermen).
De laatstejaars, die op dat moment op reis zijn in Rome, zullen ter plaatse ook actief deelnemen aan
deze dag.
Een week later (donderdag 24 mei) mogen we Jaouad Alloul verwelkomen met zijn monoloog
‘Zeemeermin’ (een samenwerking tussen BeHuman vzw en ‘School uit de Kast’).
Jaouad maakte een monoloog over hoe hij opgroeide als jongere en vaak met onbeantwoorde
vragen bleef zitten. Als opgroeiende moslimjongere had hij het gevoel geen kritische vragen te
mogen stellen, dat hij niet zichzelf mocht zijn. Met de monoloog van ongeveer 20 minuten roept
Jaouad de jongeren op om kritisch te zijn t.o.v. de dingen die hen voorgeschoteld worden. Jongeren
moeten hun eigen vragen kunnen stellen. Na de monoloog gaan we dieper in over wat de jongeren
in het stuk gezien hebben en welke ervaringen ze misschien zelf hieromtrent hebben gehad. ‘Dit
wordt begeleid door iemand van School uit de Kast.’
GO! ta Den Biezerd werkt aan het welbevinden van elke leerling, ongeacht geaardheid, religie,
afkomst of huidskleur!
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