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BRUSSEL - BREENDONK - BRUSSEL 
vrijdag 21 januari, vrijdag 28 januari en vrijdag 4 februari 2011 

 
Op zoek naar een les geschiedenis die je leerlingen lang zal bijblijven? Voor klassen van het vierde, 

vijfde en zesde jaar secundair onderwijs heeft Puzzel Brussel een uitgelezen aanbod in petto. 
In de voormiddag brengen de jongeren een gegidst bezoek aan het Fort van Breendonk. 

 In de namiddag trekken we naar het Brussels Parlement voor een beklijvende babbel met twee 
getuigen die de Tweede Wereldoorlog van dichtbij hebben meegemaakt. 

Reserveren kan voor de op en top democratische prijs van € 5 per leerling. 
 

 
 

 

BEZOEK AAN BREENDONK 
 
Het Fort van Breendonk deed tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst als doorgangskamp, in afwachting 
van een transport naar de concentratiekampen in Duitsland, Oostenrijk of Polen. Duizenden 
gevangenen leidden er een bijzonder bar leven, boordevol hard labeur, soms met de dood tot gevolg. 
Deskundige gidsen staan klaar om deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis weer tot leven te brengen. 
Ze leiden je leerlingen rond langs de schamele slaapbarakken, de kille werkplaatsen, de folterkamer en 
de executieplaats. 
 
8u45: verzamelen aan het Instituut voor Oorlogsveteranen, Regentlaan 45-46, 1000 Brussel. 
9u: vertrek bus richting Breendonk. 
10u - 12u: bezoek aan het Fort van Breendonk onder leiding van een ervaren gids. 
12u -12u30: lunch ter plaatse (lunchpakket meebrengen!) 
12u30: terugtocht naar Brussel. 
 

EDUCATIEF PROGRAMMA IN HET BRUSSELS PARLEMENT 
 
Voor het namiddagprogramma werken we samen met de Stichting Auschwitz, die een pak ervaring op 
zak heeft om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levendig te houden. We zorgen voor een 
unieke ontmoeting om nooit te vergeten. En dat in het hart van de democratie: het Brussels Parlement. 
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13u30: een film die naar de keel grijpt 
Om te beginnen krijg je een pakkende montage te zien uit de reeks ‘De Laatste Getuigen’. Een 
documentaire die Luckas Vander Taelen begin jaren ’90 draaide, met onthutsende verhalen van mensen 
die de concentratiekampen overleefden.  
 
13u45: gesprek met twee getuigen  
Vervolgens vertellen twee gerenommeerde gastsprekers hun persoonlijke verhaal. De jongeren kruipen 
in de rol van interviewer en kunnen vrijuit vragen afvuren.  
 

 Henri Goldberg 
Henri Goldberg was amper vijf jaar toen de oorlog uitbrak. Als Joodse jongen werd hij verplicht 
om de Jodenster dragen en mocht hij niet meer naar school. Later werd hij ondergebracht bij 
een Noord-Franse weduwe. Zeven jaar lang was hij Henri Dubois. Hij overleefde de 
oorlogsjaren als onderduikkind.  
 

 Baron Paul Halter 
Als onverschrokken jongenman sloot Paul Halter zich tijdens de oorlog aan bij het verzet. Hij 
opereerde onder de naam Stéphane, en nam deel aan gevaarlijke sabotageacties. Tot hij tegen 
de lamp liep. Via de Dossinkazerne in Mechelen werd hij uiteindelijk gedeporteerd naar 
Auschwitz. Hij overleefde de concentratiekampen, en is nu een krasse negentiger die zijn 
boodschap graag doorgeeft aan de jonge generatie. Zodat niemand de oorlogsgruwel ooit zou 
vergeten.  

 
15u: einde  
 

RESERVEREN 
 

 Inschrijven doe je via telefoon of mail.  
 Bezorg ons de naam van je school + het aantal leerlingen + je voorkeursdatum, en wij mailen een 

bevestiging terug. 
 Let op: het aantal plaatsen in de bus is beperkt tot maximum vijftig leerlingen en twee begeleiders!  
 Per leerling of begeleider betaal je € 5, - inclusief busreis, gids in Breendonk, en het aanvullende programma 

in het Brussels Parlement.  
 
Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie 
Lombardstraat 67 
1000 Brussel  
Karin Balis  
02 213 71 95 
info@puzzelbrussel.be  
 
 

Dit programma is een samenwerking van Puzzel Brussel, de educatieve dienst van de Raad van de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Stichting Auschwitz en het Instituut voor Veteranen, 

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO). 
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