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Benelux-conferentie

Inleiding

De burgers zijn bezorgd over hun toekomst! Zij wensen duurzame
vooruitzichten en dragen die boodschap uit door onder andere op straat
te komen. De Agenda 2030 werd in september 2015 eenparig door de
193 landen van de VN aangenomen. Daarin zijn universele waarden en
17 doelstellingen verankerd, die een antwoord op deze bezorgdheid
voorstellen. In dit kader hebben het Luxemburgse voorzitterschap van
de Benelux Unie en het Benelux Secretariaat-Generaal een conferentie
georganiseerd van 20 t/m 22 november 2019 in het ‘Centre nature et
forêt Biodiversum Camille Gira’ in Remerschen.

Deze conferentie werd voornamelijk gericht op de professionals op het
gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME) en Educatie voor
Duurzame Ontwikkeling (EDO): educatieve medewerkers, facilitators,
vormingswerkers, leerkrachten, onderzoekers, (centrale en lokale)
ambtenaren, zowel als jongeren uit de drie Benelux-landen, Frankrijk en
Servië.
De conferentie zal een platform bieden voor kennisuitwisseling,
professionele ontwikkeling en netwerkvorming. Zij vormt de eerste
stap van een trilogie (2019-2021) van conferenties rond de link tussen
NME/EDO, ruimte, en de duurzame, geografische, persoonlijke,
natuurlijke,... beperkingen ervan.
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het Conferentie-oord

Het Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira in Remerschen is gelegen aan
de rand van het natuurreservaat 'Haff Réimech', dat deel uitmaakt van het
wereldwijde netwerk van RAMSAR-wetlands. Daarin zijn interactieve
tentoonstellingen ondergebracht over 2 verdiepingen in een gebouw met een
opmerkelijke architectuur. De tentoonstellingen zijn opgezet rond de thema's vogelen natuurbescherming, biodiversiteit en de historische en geologische evolutie van
het natuurreservaat en de regio er omheen.
Het Biodiversum Camille Gira vormt het vertrekpunt van een belevingspad dat u
rond de vijvers van 'Haff Réimech' brengt. Het stelt ook voor om de rijkdom van dit
reservaat te ontdekken door middel van activiteiten en begeleide wandelingen die
door het personeel worden georganiseerd.

Het Ministerie van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling stelt het Biodiversum
beschikbaar voor de organisatie van conferenties en thematische evenementen op
het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Gelegen op twee stappen van de
Franse grens, was het heel logisch dit centrum als locatie te kiezen voor een
conferentie die zowel over natuur- en milieu-educatie & duurzame ontwikkeling als
over grenzen gaat!
Centre nature et forêt Biodiversum Camille Gira
5, Bréicherwee
L- 5441 Remerschen
Telefoon: + (00352) (247) 56531
Email : biodiversum@anf.etat.lu
https://environnement.public.lu/fr/natur-erliewen/centres-d_accueil/biodiversum.html
https://youtu.be/t0-Cqu5GH-k
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Keuzen
Inleiding tot een trilogie van conferenties
Inleiding tot de thema's

RUIMTE EN DUURZAME ONTWIKKELING
Alle soorten deelthema's op tafel leggen
Vertrekken in verschillende richtingen
Volgen van diverse sporen
...

Ontwerpen van concrete
pedagogische tools
Om nader in te gaan op het
thema duurzame ontwikkeling
van ruimtes
De deelnemers.sters zijn
beoefenaren van niet-formeel
leren, geen tedebouwkundigen
of ruimtelijke ontwikkelaars.

Pariteit in het team
van gespreksleiders
Carte blanche voor
een groep jongeren

Première op een Beneluxconferentie
Actieve betrokkenheid in het
programma
Eigen werksessies, omkaderd
door twee jonge gespreksleiders
De keuze is gemaakt om deze niet
systematisch met de overige
deelnemers.sters te mixen
20-22 november 2019

Taalbarrière

De werksessies werden
niet getolkt
Vinden van een
gemeenschappelijke
werktaal
Overwinnen
van taalbarrières
Een regelmatige mix van de
werkgroepen

Symbolische locatie

SCHENGEN
Dorp waar het beroemde verdrag
inzake vrij verkeer is getekend
BIODIVERSUM
Belangrijke trekpleister
voor trekvogels

Duurzame catering

Lokaal, seizoensgebonden, bio,
fair trade gemaakt door
sociaal inclusieve bedrijven
Respect voor voedingsregimes
(vegetarisch, vegan, glutenvrij...)
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Inleidende toespraken

De twee Luxemburgse ministers en de secretarisgeneraal van de Benelux hebben deze conferentie
geopend en daarbij de nadruk gelegd op het belang om
samen te werken tussen de verschillende stakeholders en
zo de jongeren en volwassenen bewust te maken van de
uitdagingen inzake duurzaamheid. Het is nodig ze tot een
ander gedrag aan te zetten en op te treden als
verantwoordelijke burgers, met name door op de
werkvloer te werken, via NME en EDO.
Bij die gelegenheid heeft de rector van de Région
académique Grand Est, Jean-Marc Huart, het belang
onderstreept om de grensoverschrijdende samenwerking
met Frankrijk te versterken en gemeenschappelijke
projecten uit te werken.

Carole Dieschbourg

Minister van Leefmilieu, Klimaat en
Duurzame Ontwikkeling,
Luxembourg

Claude Meisch

Minister van Nationaal Onderwijs,
Kinderen en Jeugd
Luxembourg

Thomas Antoine

Secretaris-generaal van de
Benelux

Jean-marc Huart

Rector van de Academische Regio
Grand Est, Rector van de Academie van
Nancy-Metz, Chancelier des universités
Frankrijk

20 november 2019
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SAMENWERKING MET FRANKRIJK

De openingstoespraak van Jean-Marc Huart, rector van de Academische Regio
Grand Est, voor de conferentie was bijzonder betekenisvol!
In december 2018, bijna een jaar voor de conferentie, ondertekenden de Belgische
en de Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken en Luxemburgs minister van
Landbouw, Wijnbouw, Plattelandsontwikkeling en Sociale Zekerheid een
intentieverklaring met de Franse minister van Europese Zaken. Via deze verklaring
bevestigen de landen nauwer te willen samenwerken, met name met de naburige
regio's Hauts-de-France en Grand Est.
NME & EDO zijn van groot maatschappelijk belang in de regio Grand Est om tal van
redenen (historisch, geografisch, ingezette middelen, gestructureerd netwerk van
actoren, regeringsbeleid en regionaal beleid, enz.).
Als symbool van deze wens om de samenwerking met Frankrijk te versterken,
voorzag het programma erin dat de grens werd overgestoken om het kasteel van
Malbrouck in Frankrijk te bezoeken. De conferentie was dus een gelegenheid om
kennis te maken met het ecosysteem van de partijen aan weerszijden van de grens,
om praktijken uit te wisselen en gemeenschappelijke projecten te overwegen.
In dat licht heeft Jean-Marc Huart, die daartoe de opdracht had gekregen van de
prefect van de regio Grand Est, bij de opening van de conferentie aan de
Luxemburgse ministers een brief overhandigd met enkele eerste sporen ter
versterking van de samenwerking die gezamenlijk dienen te worden verkend:
Totstandbrenging van een gids van alle structuren voor natuur- en
milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling (met en zonder
ontvangst van publiek) + in kaart brengen
Netwerkvorming en ontwikkeling van partnerschappen (bosklassen, uitwisseling
tussen scholen, Europese klassen en programma’s; internationale
stroomgebieden van de Maas en de Rijn, waarbij Frankrijk en Benelux betrokken
zijn ...)
In kaart brengen van en digitale toepassing voor de bereikbaarheid van de
locaties (openbaar vervoer en zachte vervoersmiddelen; fiets, boot, trektocht,
Europese routes naar Santiago de Compostela, ...)
Een aanbod ontwikkelen om jongeren met elkaar in contact te brengen en hun
een klankbord te bieden voor hun behoeften en ambities op milieugebied.
Dit beloftevolle eerste contact moet dan ook worden voortgezet en concrete
invulling krijgen. Wellicht naar aanleiding van de volgende Benelux-conferentie die
door het Vlaamse Gewest in 2021 wordt georganiseerd?

20 november 2019
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Het woord aan de jongeren
Een groot aantal jongvolwassenen verschuilen zich
in de menigte. Zij zijn hier niet aanwezig als
getuigen, of erger nog, om quota's te halen en
omdat het zo goed staat op foto's.
Neen! Deze jongeren zijn hier om onderling samen
te werken, en ook met u tijdens de komende dagen.
Luister naar hen, luister naar elkaar, luister naar
ons, wij hebben er zoveel belang bij samen te
werken.

Jade Chanard

European Solidarity Corps Centre
SNJ Hollenfels, Luxembourg

Laten we bevoorrechte momenten zoals deze
conferentie benutten. Het is door te werken,
door samen te werken en gezamenlijk na te
denken dat men het ergste zal kunnen
vermijden.
Wat hebben we beters te doen dan: samen
zijn, lachen en feesten.
Laten we de muren van de leeftijd slechten!
20 november 2019
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De jongeren

De twee eerste dagen van de conferentie hebben elf jongeren van 17 tot
24 jaar parallel aan de 'oudjes' gewerkt, met als doel de laatste dag van
de bijeenkomst een werksessie van een uur te begeleiden.
Ondersteund door twee jonge gespreksleidsters heeft de groep
geëxperimenteerd met actieve methoden inzake niet-formeel leren
(World café, sneeuwbal, brainstorming, communiceren met gebaren),
waardoor zij elkaar leerden kennen om vervolgens efficiënt samen te
werken.
Een intens werk met heel wat te nemen hobbels: vertegenwoordigen
van vijf landen (Benelux, Servië en Frankrijk), met soms moeilijkheden
om van ene taal naar de andere te switchen. Visies, trajecten en
verschillende ervaringen, uiteenlopende opinies, zonder de opgelegde
tijd te vergeten. Dank zij de gedachtewisselingen, lachbuien en
compromissen die door de enen dan weer de anderen gemaakt werden,
werden oplossingen gevonden: vele vertalingen om de taalbarrière te
overwinnen, de vermenging van de werkgroepen om spanningen te
vermijden en de uitwisselingen te verrijken, zonder de spelmomenten te
vergeten om even op adem te komen. Daaruit zijn uiteindelijk heel wat
uitwisselingen, probleemstellingen en ideeën voortgesproten. Maar ook
nieuwe contacten en mogelijke projecten voor later.
Na afloop van de werkconferentie is dit werk gedeeld met de andere
deelnemers.sters door ze in het denkproces te betrekken.

20-22 november 2019
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Paspoorten

Bij zijn onthaal kiest elke deelnemer.ster voor een paspoort onder acht
verschillende paspoorten die fictieve landen vertegenwoordigen. Daarin, het
programma van de conferentie in de twee talen, ruimte om notities te nemen en
de begroetingstradities van zijn land van adoptie: schouderklop, zoen op het
voorhoofd, aanraking van de neus met de vingertip.... De deelnemers.sters
moeten deze culturele gewoonten overnemen om elkaar te begroeten.
Tijdens de conferentie is de afkomst bepalend voor de werkgroepen.

Voorbeeld uit de wereld van vandaag: de documenten zijn cruciaal voor de
toegang tot de conferentiezaal, makkelijker of moeilijker naar gelang van de
landen: de geluksvogels krijgen geen problemen en komen vlot door de controle,
die met de meeste voorrechten krijgen zelfs pralines toegestopt. De pechvogels
moeten administratieve documenten invullen (al dan niet lange visumaanvragen
of zelfs een verzoek om een van een derde persoon afkomstige machtiging tot
deelneming voor te leggen). Voor sommige deelnemers.sters blijft de toegang
gesloten - dat zijn die zonder documenten - zij moeten terug naar buiten in de
kou, rond het gebouw lopen, een zijdeur nemen die leidt naar een kantoor en daar
een aanvraag doen om legaal aan de conferentie te mogen deelnemen. Een
ondervraging volgt en geeft hen uiteindelijk het recht tot officieel toegang tot de
conferentiezaal.
De laatste dag wordt een gemeenschappelijk paspoort afgegeven, met een
certificaat van deelname voor elkeen.

20-22 november 2019
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Positionering
Men vraagt aan de deelnemers.sters
om een positie in te nemen over de
volgende vragen:

Op een kaart van de Benelux:

Waar woon ik nu?
Waar ben ik geboren?
Wat is de verst van mijn geboorteplaats
gelegen plek waar ik meer dan een maand
gewoond heb?
Waar woon ik het liefst
(in of buiten de Benelux)?

In de vier hoeken van de zaal:

Ik vertegenwoordig een NGO,
een administratie, het onderwijs,
het niet-formeel leren.
Ik heb 0 / 1 / 2 / meer dan 2
ouders en grootouders met een andere
nationaliteit dan ikzelf.

Links of rechts van de zaal:
(ja)
(neen)

Ik steek om professionele redenen
regelmatig een grens over.
Ik steek om persoonlijke redenen regelmatig
een grens over (aankopen, vrijetijd, bezoeken).

Individuele positionering
(links 0 %, rechts 100 %):

Ben ik tevreden met wat ik heb?
Van hoeveel van mijn bezittingen zou ik
kunnen afzien?
Kan ik me inbeelden in het buitenland
te werken zonder mijn familie?

20 november 2019
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Migratieverhalen

In de plaats van een inleidende toespraak hebben de leden
van het team van gespreksleiders besloten hun persoonlijke
reflecties over ruimtes en grenzen te delen.

Jade Chanard

Konijnen en mensen
Wanneer konijnen vrijer zijn dan de
migranten, dat de Brexit is
gestemd en dat er meer Europese
bussen rondrijden

sylvia spierts

Klimaatverandering
Wanneer een probleem niet
stopt aan de grenzen en over de
grenzen heen moet worden
opgelost. Over de moeilijkheden
rond consensus en solidariteit
tussen vele ruimtes en naties

Michel grevis

De nostalgie van stedelingen
Wanneer stedelingen de behoefte
voelen om terug op een veel
natuurlijkere en eenvoudigere wijze
te gaan leven, maar niet van hun
manier van leven, zonder enige
vorm van beperking, zullen afzien

valérie klein

De verarming van de ruimtes
Wanneer het verlies aan natuurlijke
ruimte leidt tot een verlies aan
biodiversiteit en wanneer de (soms
invasieve) planten migreren zonder
oog voor een nationaal grondgebied

Nikola Blagojević

Globalisatie
Wanneer alles over de hele
planeet met elkaar verbonden is
en problemen op lokaal niveau
dienen te worden opgelost. En van
de noodzaak dat ruimtes
samenwerken wanneer in feite
van de buitenwereld afgesneden
ruimtes niet langer echt bestaan

20 november 2019
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sampling of stories and words

Om een gemeenschappelijk begrip van de ruimte te krijgen en zijn
definitie en zijn connotaties helder te krijgen, zijn twee tools bij het begin
van de samenwerkingsgerichte workshops gebruikt:
Er is aan elke deelnemer.ster gevraagd een voorwerp mee te brengen
dat symbool staat voor zijn leefomgeving. Het voorwerp kan een
persoonlijke, biografische waarde hebben of zelfs de identiteit van een
ruimte en van zijn inwoners vertegenwoordigen. In kleine groep en
beurtelings, vertellen de deelnemers.sters hun persoonlijk verhaal.
Daarna moeten de groepen twee ABC's invullen met woorden gelieerd
aan het begrip ruimte; de ene in het Nederlands, de andere in het Frans.
Al deze woorden worden vervolgens in het Engels vertaald om de
Franstalige en Nederlandstalige alfabetten met elkaar te vergelijken en
zo de verschillen in prioriteiten, vraagstellingen, thematieken die door de
twee talen doorschemeren, boven tafel te krijgen. De Engelse versie is
een neutrale samenvatting van de belangrijke termen voor de hele
Benelux.
De ingezamelde woorden worden vervolgens overgeschreven in word
clouds (de vaakst gebruikte woorden worden het grootst weergegeven).
De clouds zijn licht aangepast, de woorden die beginnen met letters die
einig woorden kunnen genereren (zoals de X en Y) zijn verkleind of
weggehaald.

20 november 2019
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Duurzame ontwikkeling
Om de gevonden termen aan het begrip duurzame ontwikkeling
te koppelen, rangschikken de deelnemers.sters de belangrijkste
termen in drie pijlers: ecologisch, economisch en sociaal.
Aan hen ook om te bespreken en te beslissen of een woord een
of meer aspecten van het begrip duurzame ruimte
vertegenwoordigt.

Ecological
dimension
Natuur

Jardin

Biodiversity
Water
Environment
Humain
Agriculture
Quota
Jongeren
Klimaat
Future

Economical
dimension

Border

Social dimension
Education

Earth
Utopie
Toekomst

20 november 2019
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people in boxes

Gevraagd wordt aan de
deelnemers.sters om plaats te
nemen in vakken die op de grond
zijn getekend. Het is makkelijk een
sticker op een persoon of meerdere
personen te plakken en deze in
vakken onder te brengen.
Deze oefening maakt het mogelijk
ons bewust te worden van onze
vooringenomenheid en van ons
vakjesdenken. Het dwingt de
deelnemers.sters keuzes te maken
maar ook te observeren welke
beslissingen de anderen nemen.
Is er een consensus of zijn er
meningsverschillen in de groep? Is
het makkelijker in het vak van de
meerderheid te stappen veeleer dan
in dat van de minderheid en dit
standpunt te moeten verdedigen. Of
zelfs uit de vakken te stappen en
iets out-of-the-box voor te stellen?

Native
country

Climate
change

European
value

Right to vote

Be
Ne
Lux

Resigned
Doesn't exist
It's still time

Equality
Democracy
Minority rights

All residents with
the nationality
All residents
without prejudice
All residents with
constraints

I feel

Afraid about

Welcoming a
refugee

Believe in
god

Regionalist
Nationalist
European

21 november 2019
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Climate change
Loss of
biodiversity

Already done
No
Why not

Yes
No
?
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A TERRITORY WITH OBSTRUCTIONS
The territory of former Yugoslavia as a study case
for multi-layer restrictions and frontiers
a very personal reflection by Nikola Blagojevic,
General Manager of the Ekološki Centar Radulovački, Sremski Karlovci, Serbia
Nikola paralleled his personal biography to the history of his homeland, a land
without frontiers when he was a child – with skiing excursions in winter in the
Bosnian Mountains, and summers of freedom at the beaches of Croatia. And
then limitations and limits did build up nearly undetectable: between the dialects
of Serbo-Croatian that became national languages, and suddenly friends were
moving away because of their religion, and friendly neighbors became strangers,
that you were no more supposed to talk with. Then within towns there were
areas where you had better not enter alone or in the evening. In restaurants,
peoplewere not served anymore and you did not dare defend them. Real
frontiers were established but also many invisible ones that no one dared to
contest, and everyone seemed to accept.
Today the territory of former Yugoslavia is a multi-layer mille-feuilles of
religions, ethnicities, cultures, mistrust and alliances, personal histories
entangled with the ‘big’ History – that is, always the History of the one that tells
it and too complicated to be objective and abstract…
Nikola finished this very personal story, his story, with the role the ecological
youth center Radulovački plays today as an international encounter center, a
center for Nature protection and Nature restauration, as a center that promotes
sustainable development in their territory and their responsibility for refugees
on the Balkan route.

21 november 2019
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What were the lessons to be learned from these reflections for the participants
of the conference? Just an historical input of a far away and often unknown
territory from a long-gone period? Unthinkable here in Benelux, here in 2019 –
unimaginable in the heartland of Schengen with all that cross-border
collaboration of Greater Region and Benelux.
All the participants of the conference were affirmative and immutable in their
opinion in November 2019: none of this would ever happen again on our
territory!
And then came COVID-19…
…and borders where closed at midnight and guarded with military force. And
nationalisms quickly replaced solidarity. And in an eye blink the Schengen treaty
was ruled out. And medical workforce was hindered from crossing borders.
And every government tried to gather equipment only for their population. And
trucks where blocked for days on highways. And common ideals where rapidly
forgotten and swiftly replaced by egoisms…

21 november 2019
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Eilanden
De deelnemers.sters worden gevraagd in werkgroepen van tien
personen een verlaten en onbewoond, recentelijk ontdekt eiland
in te richten. En dat, op een democratische en consensusgerichte
manier, maar vooral op een duurzame wijze. Elkeen zal een rol
(voorzitter.ster van een NGO tegen de armoede, landbouwer, arts,
lesgever.ster, afgevaardigde voor gendergelijkheid, ingenieur voor
waterbeheer, beleidsverantwoordelijke, milieumilitant.e, visser,
arbeider.ster) toegewezen krijgen en zal de belangen van de groep
die hij of zij vertegenwoordigt, moeten verdedigen.
Een
gespreksleider.ster stimuleert en begeleidt de besprekingen
waarbij erop wordt toegezien dat de genomen beslissingen
duurzaam en haalbaar blijven.

Als input voor de gedachtewisselingen wordt één van de 17
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 genoemd
door de moderator.trice en moet in de groep besproken worden.
Deze simulatie heeft niet tot doel perfecte utopische ruimtes te
creëren (in feite waren de resultaten van de werkgroepen eerder
dystopisch, soms zelfs exclusief en dictatoriaal), maar wel om
aan te tonen hoe complex duurzame ontwikkeling van een
ruimte is, als men de belangen van alle stakeholders wil
meenemen.
21 november 2019
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Gemeenschappelijke waarden
van een archipel

Terugkeer met alle groepen. De verschillende aangepakte
eilanden worden op de grond zij aan zij neergelegd. Dit
globalere overzicht laat niet langer op zich staande eilanden
maar een archipel zien.
Hebben de werkgroepen over de grenzen heen
gedacht? Waarom was het inrichtingsproces zo
complex en moeilijk?
Er ontbreekt aan de basis een set
gemeenschappelijke waarden die gebaseerd
zouden zijn op afspraken.

Principes en waarden vormen de gemeenschappelijke
basis van elke beslissing. De werkgroepen zijn
nogmaals door elkaar gemengd: de
vertegenwoordigers.sters van de verschillende
belangengroepen komen met elkaar samen en
definiëren voor hun sector de gemeenschappelijke
waarden.
Bijvoorbeeld, de lesgevers.sters definiëren de
gemeenschappelijke waarden voor het onderwijs.
PROSPERITY
EMPATHY

FREEDOM

TRUST BIOMIMICRY
PARTICIPATION
TRANSPARENCY
HUMILITY
NO INTELLECTUAL PROPERTY
SOCIAL RESPONSIBILITIES
EQUALITY
NO GENDER
PERMACULTURE
COMMON GOOD
CIRCULAR ECONOMY
NON-PROFIT

21-22 november 2019
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interventies en bezoeken

Grenzen overschrijden

Schengen-verdrag

Een klein dorp langs de Luxemburgse Moezel, gelegen op het drielandenpunt
Luxemburg-Frankrijk-Duitsland waaraan de naam van de Schengenakkoorden is ontleend. Voor een groot deel van de Europeanen is Schengen
het symbool geworden van het vrije verkeer van personen en goederen en de
afschaffing van de grenzen in Europa. In de beginperiode was het Schengenverdrag een Benelux-project.
https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/ouverture-internationale/accords-schengen.html

The Schengen Experience

Een educatief escape game
Een ludiek ontsnappingsspel voor scholen en families, van vijf tot
vijfentwintig spelers. Tijdens een bijzondere opdracht hebben de
deelnemers.sters tot taak het vrije verkeer aan onze grenzen te redden.
Tijdens de activiteit ontdekken de spelers de fundamentele waarden van de
Europese Unie zowel als haar geschiedenis, met name haar rol in de
totstandbrenging van vrede en groei van een sterke economie. Zij leren ook
sommige culturele symbolen van de lidstaten te begrijpen. Gesterkt door alle
ingewonnen informatie worden de kinderen uitgenodigd om aan het einde
van het spel te pleiten voor de opening van de grenzen.
https://www.visitschengen.lu/

Kleine overweging uit de periode na de conferentie

Op het ogenblik van de redactie van dit rapport is het Schengen-akkoord in
tal van ondertekenende landen ten gevolge van het COVID-19 virus
opgeschort. Er zijn opnieuw grenscontroles ingevoerd. De conferentie begon
met een spel 'Beelden we ons even in dat het Schengen-akkoord niet meer
bestaat (spel met de paspoorten)'. Vijf maanden later, is het zover. De
principes waarop wij ons baseren, kunnen snel veranderen. De akkoorden
tussen landen lijken zeer broos en kwetsbaar.

Het kasteel van Malbrouck

Wij steken een grens over om naar Frankrijk te gaan, naar Manderen, in
Lotharingen, naar het kasteel van Malbrouck, centraal gelegen in het
drielandengebied (Frankrijk, Duitsland en Luxemburg). Dit is een geklasseerd
historisch monument, dateert uit de XVe eeuw en biedt de gelegenheid om de
architectuur en het leven in de Middeleeuwen te ontdekken.
http://www.chateau-malbrouck.com/index.php
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Grensoverschrijdende projecten

Er bestaat sinds 2017 een proactieve samenwerking tussen de werkgroep
EDO van de Benelux en het BNEDD-netwerk van de Grande Région. De
verplaatsing naar het Kasteel van Malbrouck in Frankrijk was een bewuste
keuze om het Benelux-grondgebied voor een namiddag te verlaten. Vijf
grensoverschrijdende projecten in de Grande Région en de Benelux zijn
gepresenteerd.

Catherine Boulot

en studenten van LEGTA Nancy-Pixerecourt

DOCENTE DUITS EN REFERENTIE-PERSOON INTER SAMENW LEGTA NANCY- PIXERECOURT

Grensoverschrijdende mobiliteit van de jongeren van een Landbouwlyceum

Fred Gosselin

PEDAGOGISCH REFERENTIEPERSOON DITER –
CITÉ DES PAYSAGES CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Klassen in het basisonderwijs van de Grande Région
ontmoeten elkaar in EDO-structuren van de Grande Région.

sylvia spierts

PROJECTLEIDSTER EN VRIJWILLIGE CONSULTANT IVN LIMBURG LIVES
(LITTER FREE RIVERS AND STREAMS)

Rivieren en beken zonder afval, de terugdringing van
plastic afval in het Maasstroomgebied.

Michel grevis

VERANTWOORDELIJKE VAN HET CENTRE SNJ HOLLENFELS
LUXEMBURG

Activiteiten op de boerderij - een
grensoverschrijdende opleiding gecertificeerd
in de Grande Région

Delphine Gouffaux

DOCTOR IN ZOETWATERECOLOGIE, REFLETS D'EAU DOUCE ASBL

Het Réseau Mél’Eau-netwerk - een educatief
programma over de kennis van het aquatisch
milieu
22 november 2019
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Boodschappen van de jongeren
EXCHANGES ON ECOLOGICAL ISSUES

Na uren van werken en brainstorming hebben de jongeren vier
workshops geleid en gepresenteerd tijdens de laatste conferentiedag.
Vier thema's kwamen daarbij aan bod.

COMMUNICATION

POLITICS

STICK COOPERATIVE GAME
SILENT WALL : reflection and
silent collective writing

SPEECH
Youth want to participate in
decision making
Nele

Saul

UN Youth Delegate
Belgium

Flemish volunteer at CELL (Centre for
Ecological Learning Luxembourg

Berkan

Peter & Roel

Aeres hogeschool nature
and communication
Netherlands

Flemish parlementary
youth council

FEELINGS

GROUP DISCUSSION ABOUT
FEELINGS ON CLIMATE CHANGE

Milan

Léa

Activist Act4change
Environmental activist
France
Damien Belgium
Parlement youth
Council
Luxembourg

EDUCATION

DEBATE WITH KAHOOT!
How to educate young people about
sustainable development ?

Renee

Miloš

Freelance,
Aeres hogeschool
Eco center
nature and
Radulovacki
communication
Stephen
Serbia
Netherlands
Freelance in
non-formal education
Luxembourg
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Pedagogische tools

Markt van visies

De markt van visies, projecten en partnerships is een ludieke,
interactieve en samenwerkingsgerichte aanpak. Gedurende een uur
kuieren de deelnemers.sters een beetje tussen de verschillende
workshops rond, zoals op een marktplein
POSTCARDS FOR THE FUTURE

Op nostalgische briefkaarten
kunnen de deelnemers.sters
boodschappen van hoop en
moed opschrijven.
De kaarten worden vervolgens
verstuurd naar diegenen die
dat wensten.
CHILL-PLACE FOR MATCHMAKING

Een cirkel met fatboys om zich
makkelijk neer te zetten en
debatten en andere
gedachtewisselingen te
verdiepen.

BENELUX-KAART VAN PROJECTEN

Projecten of partnerschappen
die vastgepind zijn op een kaart
van de Benelux met
contactgegevens.

MIJN PERSOONLIJKE CHALLENGE
AGENDA 2030

Uitdagingen die men met zichzelf
moet aangaan, te verwezenlijken
tegen de volgende conferentie.

FEEDBACK BOX VAN DE CONFERENTIE

Een fiche met ludieke feedback om
een terugkoppeling aan het team
van gespreksleiders.sters te geven.

MEETING POINT MET DE JONGEREN

Ontmoetingsplek met de groep
van jongeren, plek voor
intergenerationele
uitwisselingen.

TOOG MET VERSCHILLENDE
SOORTEN HONING

Proeven van de regionale diversiteit
met een proeverij van honing
afkomstig van de verschillende
streken van de Benelux.

VERWACHTINGEN VOOR DE TWEE
VOLGENDE CONFERENTIES

Wensendoos voor de twee
volgende conferenties
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Benelux conference

De weg vooruit

Het Groothertogdom Luxemburg heeft in
2019 een fantastische aftrap gegeven
van de trilogie met thema ‘ruimte voor
EDO’. Grenzen werden - letterlijk opgezocht.
In 2020 wou Vlaanderen daar dieper op
ingaan. De onderzoeksvraag van de
conferentie klonk als volgt: welke ruimte
er is voor educatie in ruimtelijke
vraagstukken en, omgekeerd, wat kan
een thema ruimte betekenen in een
educatief aanbod? Jammer genoeg is
Covid-19 als spelbreker tussengekomen.
Naast alle ernstige narigheden die dit
virus veroorzaakt, zijn het ook zeer
leerzame tijden van hoe we als
samenleving omgaan met ruimte. In 2021
wordt deze Benelux-conferentie opnieuw
gepland. Ruimte wordt gezien als een
hefboom voor de aanpak van de
ecologische
en
maatschappelijke
uitdagingen waar we met z’n allen voor
staan. We onderzoeken hoe ruimtelijk
bewustzijn gestimuleerd kan worden.
Naast een theoretische input gaan we
ook zelf aan het werk om een educatieve
vertaalslag naar de eigen doelgroep te
ontwikkelen.
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