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Uitleendossier Expo Human Migration 
 
GoodPlanet Belgium 
 

Sinds 1997 inspireert GoodPlanet Belgium jong en oud om een duurzame samenleving te 

realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen.    

GoodPlanet ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle 

duurzaamheidsthema's (consumptie en afvalbeheer, energie en klimaat, mobiliteit, natuur en 

biodiversiteit, samenleven, voeding en water). 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle 

hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame 

ontwikkeling in.    

De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren. Jaarlijks 

sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 300.000 kinderen en jongeren. GoodPlanet is 

eveneens partner van bedrijven die actief hun maatschappelijke rol opnemen en zet 

sensibiliserende acties op naar een breed publiek. Zo worden jaarlijks ook 50.000 volwassenen 

bereikt. Naast deze aanzienlijke impact op individueel en groepsniveau (bedrijven, scholen, 

verenigingen en openbare besturen), streeft GoodPlanet ook naar een meer structurele impact op 

onze maatschappij. De creatieve ideeën van GoodPlanet inspireerden al menig beleidsmaker.    

GoodPlanet is de Belgische partner in een internationaal netwerk opgericht door de bekende 

Franse cineast en fotograaf Yann Arthus-Bertrand. Deze samenwerking leidt tot een 

nieuwe synergie: een sterke boodschap om steeds meer mensen te inspireren voor een duurzame 

samenleving, geïllustreerd door indrukwekkend beeld- en filmmateriaal van Yann Arthus-

Bertrand.   

www.goodplanet.be 

  

 

 

  

http://www.goodplanet.be/


 
 

2 
 

Expo Human Migration 
 
Migratie. Een brandend actueel thema, maar ook een fenomeen van alle tijden. Waarom migreren 
mensen? Hoe proberen ze hun bestemming te bereiken? Hoe proberen ze daar een nieuw leven 
op te bouwen? De expo zoomt in en uit op verhalen van migranten wereldwijd. Dit uiterst 
menselijk onderwerp trekt onze aandacht, roept vragen op en schuift de kwestie ‘duurzaam 
samenleven’ onvermijdelijk naar voor.  
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Basispakket 
 

Inhoud 
 
De expo bestaat uit werken van drie diverse kunstenaars en kunstverzamelingen. De te voorziene 
ruimte kan afhankelijk van de aanvraag en locatie besproken worden.  
 

1. Gilbert Declercq 

De tekeningen, illustraties, stripverhalen en schilderijen van Gilbert Declercq laten zien 

waarom mensen vroeger en vandaag migreren: oorlog en geweld, armoede, sociale 

ongelijkheid… Daarnaast brengt Gilbert in beeld hoe migranten hun land van bestemming 

proberen bereiken: te voet, te paard, met de trein, en in de toekomst misschien wel met 

een raket?  

 

 18 panelen met reproducties van tekeningen, illustraties en schilderijen 

Rechtopstaand (200x100cm) uit LyxBoard 16mm, opstelbaar in houten frames 

 

 Originele werken in functie van beschikbaarheid 
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2. William Habraken 

De collectie van William Habraken vertelt verhalen over migratiestromen doorheen de 

geschiedenis.  Aan de hand van overzichtskaarten en foto's visualiseert hij onder andere 

de migratiestromen vanuit China en India, de Joodse en de Ottomaanse migratie en de 

migratie naar de Verenigde Staten van Amerika in de 19de eeuw, toen meer dan twee 

miljoen Europeanen migreerden. Deze reeks kwam tot stand met de steun van het ‘Shoes 

or no shoes’  museum. 

  

 14 overzichtskaarten en foto's over migratie van de prehistorie tot het heden met 

begeleidende tekst in Nederlands, Frans, Duits en Engels  
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3. Yann Arthus-Bertrand 

Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, brengt de diversiteit van 

onze samenleving in beeld. Tegenover deze oneindige diversiteit staat het onweerlegbare 

feit dat we allemaal ‘mens’ zijn. 

 

 20 portretten van sterke vrouwen en hun verhaal   
97x75 cm uit dibond 3mm  
 

 Begeleidende tekst in Nederlands, Frans, Duits en Engels   
 
 1 paneel ‘Manhattan Island and One World Trade Center, New York City United 
States (40°41’ N – 74°03’ W)’   

250x200 cm uit kapaline 
  

 1 banner ‘Castellers in Vilafranca del Penedès, Catalonia, Spain (41°20’31” N – 1°42’25” E)’   
270x150 cm uit frontlit met meerdere ogen  
 

 Film en filmfragmenten van de film HUMAN van Yann Arthus-Bertrand  
Projector met zeer goede beeldkwaliteit, compleet verduisterbaar lokaal met 
projectiescherm en DVD-speler of laptop zijn door de huurder te voorzien.  

 

    

    

 
 

  


