INFORMATIESESSIE
FAQ
01. Waarom wordt er een informatiesessie georganiseerd?
02. Wat mag ik verstaan onder “studiereis”?
03. Wat is de meerwaarde van deze studiereis voor de Belgische
deelnemer?
04. Waar mag men zich (niet) aan verwachten?
05. Welke leidraad wordt tijdens de studiereis gevolgd?
06. Welke voorkennis wordt vereist om optimaal te kunnen
deelnemen aan de studiereis?
07. Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te treffen?
08. Wat dien ik te weten over de betalingsmodaliteiten?
09. Wat als ik nog vragen, op- en/of aanmerkingen heb?

01. Waarom wordt er een informatiesessie georganiseerd?
De informatiebijeenkomst verschaft de geïnteresseerde en
potentiële deelnemer informatie aangaande het geheel. Er wordt
in wezen veel meer aangeboden dan louter een studiereis op
zich; vormingssessies en de debriefing maken eveneens deel uit
van
dit
geheel.
Deze
elementen
worden
tijdens
de
informatiesessie uit de doeken gedaan.
Na de informatiebijeenkomst heeft de geïnteresseerde zich
een zodanig beeld kunnen vormen van hetgeen de studiereis
eigenlijk inhoudt en waaraan men zich al dan niet mag
verwachten. Na deze kan de eigenlijke inschrijving – die
geformaliseerd
wordt
met
de
betaling
van
het
niet-

terugvorderbare voorschot van € 250 – plaatsvinden; hierna kan
onwetendheid of eventuele misverstanden aangaande de inhoud
van de studiereis niet meer aangehaald worden om de deelname
te annuleren. De betalings-modaliteiten worden verder gevolgd
en zijn raadpleegbaar op het document ‘Algemeen programma
studiereis 2017’ (zie punt 8).
Gezien het feit dat men 8 dagen samen gaat reizen, is het
interessant om elkaar reeds te treffen vóór de aanvang zodat
men geen kennismakingen meer moet ondernemen op de luchthaven.
02. Wat mag ik verstaan onder “studiereis”?
Een studiereis1 houdt in dat men de overdracht en het
opdoen van kennis combineert met het bezoeken van het ter
plaatse aangeboden studie- en reflectiemateriaal.
Men dient er zich wel van bewust te zijn dat het een
studiereis betreft en generlei een “citytrip”, gastronomisch
uitje, plezierreis of aanverwanten. Er wordt van de deelnemer
verwacht dat er steeds aan de activiteiten deelgenomen wordt
en dit met een zekere vorm van sereniteit en respect.
Tevens dient de deelnemer er bewust van te zijn dat de
studiereis eveneens een grote inzet vergt. Dit zowel op het
vlak van lange busreizen als op het vlak van fysieke
inspanningen (elk
oord wordt
effectief
bezocht). Goede
stapschoenen vormen hierbij geen overbodige luxe.
Zonder enige vorm van discriminatie op te wekken, dienen
mindervalide geïnteresseerden zich ervan gewaar te worden dat
sommige oorden moeilijk aangedaan kunnen worden met een
hulpmiddel (o.a. rolstoel).
03. Wat is de meerwaarde van deze studiereis voor de Belgische
deelnemer?
In België (maar tevens geldend voor heel West-Europa) is
het verkeerd beeld ontstaan als wat Auschwitz het geheel van
de Shoah omvat. Dit is niet verwonderlijk; de meeste Joden uit
onze contreien werden gedeporteerd en vernietigd in Auschwitz.
Deze studiereis heeft dus tot doel een ander “facet” van de
Shoah te tonen.
Het is uiterst interessant om kennis te maken met deze
“(chronologisch)
andere
fase”
van
de
Shoah,
die
in
vergelijking met het door ons gevormd beeld, andere structuren
en dergelijke meer volgde en waar men hier minder mee
vertrouwd is.

1

reis ondernomen om elders studie van een vak of van enigerlei zaak te
maken. (Van Dale (1984), p. 2810)

04. Waar mag men zich (niet) aan verwachten?
Anders
dan
het
concentratiekamp/uitroeiingscentrum
Auschwitz-Birkenau
zijn
er
weinig
(haast
geen)
sporen
overgebleven van de uitroeiingscentra in het voormalige
Generaal-Gouvernement (Polen tijdens WO II). Deze “leegte”
wordt gecompenseerd met uiterst interessante memorialen en
musea.
De geschiedkundige informatie wordt als basis gehanteerd,
ondersteund door pedagogisch materiaal. Tevens worden meerdere
didactische werkvormen gebruikt tijdens de studiereis. De
begeleiders van vzw Auschwitz in Gedachtenis gebruiken tijdens
de studiereis fotomateriaal, mappen, schetsen, getuigenissen
en dergelijke meer om de bezoeker een zo goed mogelijk beeld
te laten vormen.
VZW Auschwitz in Gedachtenis neemt geen moraliserend
karakter aan. Dit wil zeggen dat gedurende het geheel een
apolitieke
houding
aangenomen
wordt
en
dit
om
alle
ideologische en/of politieke discussies te vermijden!
Daar
we
acht dagen
samen onderweg
zijn,
is
het
noodzakelijk een goede groepssfeer te onderhouden en dit aan
de hand van een ontspannen onderlinge band, omgang en
hoffelijkheid.
Eveneens dient opgemerkt te worden dat het bezichtigen en
het bewust worden van de door de nazi’s begane gruweldaden een
emotionele schok voor sommige kan betekenen. Om eenieder een
persoonlijke bezinning toe te laten, worden steeds reflectiemomenten tijdens de bezoeken voorzien! Dit verloopt respectvol
en individueel.
05. Welke leidraad wordt tijdens de studiereis gevolgd?
Er wordt getracht het geheel chronologisch weer te geven.
D.w.z. dat de volgorde van de te bezoeken plaatsen een logisch
en te verantwoorden geheel vormt. Echter wijken enkele
plaatsen van deze chronologie af; om praktische redenen dienen
deze eerder tijdens de reis aan bod te komen.
Elke stap door de reis heen houdt zich eveneens aan een
steeds terug te vinden logisch verloop, m.n. een bezoek aan
een stad met het daaraan gekoppelde bezoek aan het voormalige
getto. Via de Umschlagplatz (de oord vanwaar de Joodse
bevolking gedeporteerd werd) uiteindelijk eindigend bij het
vernietigingscentrum.
06. Welke voorkennis dien ik te hebben om optimaal te kunnen
deelnemen aan deze studiereis?
De
studiereis
vereist
voorbereidende
uitleg
die

geen
voorkennis
buiten
de
tijdens
de
twee
vormings-

bijeenkomsten gegeven wordt. Tijdens de vormingssessies wordt
studiemateriaal
aangeboden
zodat
de
deelnemer
geen
voorbereidend werk hoeft te doen. De materie die tijdens de
twee vormingssessies gegeven wordt, zal tijdens de studiereis
niet meer behandeld worden, en dit uit tijdsgebrek. Om die
reden is het dan ook meer dan aangewezen en aangeraden om deze
bij te wonen.
Om de studiereis niet louter “technisch”, in historisch
standpunt, aan te bieden, worden getuigenissen voorgelezen.
Hierbij wordt de oorspronkelijke taal, veelal het Engels,
gebruikt. De meeste gidsbeurten worden door de medewerkers van
vzw Auschwitz in Gedachtenis
gehouden en dit in het
Nederlands. Om de studiereis kwalitatief op een hoog niveau te
brengen, worden plaatselijke gidsen ingeschakeld. Dit gebeurt
eveneens in het Engels. Uit tijdsgebrek wordt er geen
simultaanvertaling voorzien! Men gaat er van uit dat de
deelnemers
het
Engels
voldoende
machtig
zijn
om
een
Engelstalige (basis)gidsbeurt probleemloos te kunnen volgen.
Ter plaatse krijgt de deelnemer een mapje waar korte
samenvattingen van de steden en oorden die bezocht worden in
terug te vinden zijn. Praktische informatie, zoals de adressen
van
de
hotels
waar
we
verblijven,
alsook
mappen
en
plattegronden zullen de deelnemers hun verblijf in Polen
vergemakkelijken.
Ook al spreken de jongeren een aardig mondje Engels, toch
is dit niet overal het geval. Een woordenlijst met Poolse
basisbegrippen zal de deelnemer aangeboden worden in geval van
nood.
07. Welke voorzorgsmaatregelen dien ik te treffen?
Overwegend worden de maanden juli en augustus als vochtig
ervaren. Regenkledij wordt dan ook aangeraden. Een warme lente
kan tot overvloed aan muggen en andere insecten leiden. Het is
meer dan raadzaam zich van eventuele steken en beten te
behoeden. Een anti-insectenproduct (minimaal deet 50%, vraag
raad aan de apotheker) kan veel kopzorgen voorkomen. Indien
gewenst, kan de deelnemer een bijstandsverzekering afsluiten
bij zijn verzekeringsmakelaar of –maatschappij.
Vzw Auschwitz in Gedachtenis kan niet als verantwoordelijk
worden
gesteld
voor
eventuele
ongelukken
gedurende
de
studiereis die te wijten zijn aan een persoonlijk initiatief
van de deelnemer!
08. Wat dien ik te weten over de betalingsmodaliteiten?
De kostprijs voor de studiereis bedraagt € 650 per
persoon. Dit houdt het volgende in: de heen- en terugvlucht,
de busreis, de overnachtingen in een tweepersoonskamer, de

maaltijden (ontbijt, middag- en avondmaal), de bezoeken en
gidsbeurten
(externe/plaatselijke
gidsen).
Persoonlijke
uitgaven en aankopen worden niet door de kostprijs gedekt.
Indien men om bepaalde redenen een eenpersoonskamer wenst,
kan dit tegen een supplement van € 150. Deze keuze dient men
nadrukkelijk aan te vinken op het inschrijvingsformulier.
[Indien de deelnemer ter plaatse een verandering wil, zal hij
– zowel organisatorisch als financieel – zelf instaan voor de
regelingen en gevolgen].
Alle verdere modaliteiten aangaande de data en de te
hanteren mededelingen, vindt men terug op het document
‘Algemeen programma studiereis 2017’ (raadpleegbaar op de
Internetsite van Stichting Auschwitz).
In Polen wordt de Euro als betaalmiddel (nog) niet
aanvaard; de plaatselijke Złoty2 is in gebruik. Het is verboden
PLN in te voeren. Over het algemeen kan men in grootsteden met
een betaalkaart betalen en kan men vrij gemakkelijk geld
afhalen.
09. Wat als ik nog vragen, op- en/of aanmerkingen heb?
Indien er verdere vragen, op- en/of aanmerkingen mochten
zijn aangaande de vormingsbijeenkomsten, de studiereis op zich
of eender wat, kan men steeds terecht bij Johan Puttemans via
e-mail (johan.puttemans@auschwitz.be) of telefonisch op het
nummer 02 512 79 98.

2

voor 1 euro rekent men grosso modo 4 PLN

