
Programma, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen: 

De leerling wordt op woensdag 27 april 2011 om 09.30 uur verwacht in de vzw Auschwitz in 

Gedachtenis – Stichting Auschwitz, Huidevettersstraat, 65 te 1000 Brussel.  

Programma van woensdag 27 april 2011: 

09.30 uur Aankomst in de Stichting Auschwitz, voorstelling directie en stafmedewerkers, briefing 

exploratiedagen; 

10.00 uur Administratieve werkzaamheden in de Stichting Auschwitz – vzw Auschwitz in 

Gedachtenis;  

14.30 uur Vergadering in de bibliotheek en het auditorium van de middelbare school LES DAMES 

DE MARIE te Sint-Joost-ten-Node voor de tentoonstelling over het leven en het werk van 

Primo Levi, met laatste voorbereidingen vernissage & conferentie. Ontmoeting directie, 

leerkrachten, pedagogische medewerkers en bibliothecaris; 

Het hiernavermelde, voor 27/04, vervalt en dit op vraag van Kenny Tieu: 

18.00 uur Vernissage en conferentie gegeven door onze directeur, Prof. Dr. Philippe Mesnard, met 

als onderwerp: “La Trêve a-t-elle eu un sens pour Primo Levi?”, in aanwezigheid van 

politieke en wetenschappelijke hoogwaardigheidsbekleders. 

19.30 uur Vermoedelijk einde van deze eerste exploratiedag, begeleiding tot aan de trein in het 

Brussels Noordstation door Frank Van Eeckhout.   

Op donderdag 28 april 2011 om 09.30 uur komen wij samen in de Senaat, Leuvenseweg 7 te 1000 

Brussel (bij het Brussels Centraal Station). De leerling neemt deel aan een begeleid bezoek en 

minstens een ontmoeting met de verantwoordelijke van het Platform Burgerzin en Democratie. Hij 

neemt deel aan de vergadering regionale Herinneringseducatiedagen & 8 V 2011 in de Belgische 

Senaat en neemt nota’s. De leerling dient steeds zijn/haar identiteitskaart op zak te hebben en zich 

te houden aan de daar geldende veiligheidsvoorschriften en huisregels. Hij dient zich tevens voor te 

stellen aan de aanwezige Quaestoren, Senatoren en directieleden van het Paleis der Natie. 

In de namiddag staat er een werkvergadering gepland met de Raad van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie in het Brussels Parlement m.b.t. het Herinneringseducatief programma in 

het Brussels Parlement en met de Voorzitter van de nabestaanden van 1830 in het Justitiepaleis. De 



leerling dient steeds zijn/haar identiteitskaart op zak te hebben en zich te houden aan de daar 

geldende veiligheidsvoorschriften en huisregels. Hij dient zich tevens voor te stellen aan de 

aanwezige leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Voorzitter in het 

Justitiepaleis. 

 

Op vrijdag 29 april 2011 om 16 uur eindigen de exploratiedagen in de vzw Auschwitz in Gedachtenis 

– Stichting Auschwitz, Huidevettersstraat, 65 te 1000 Brussel. Echter vanaf 09.30 uur kan de leerling 

deelnemen aan de stafvergadering van de Stichting Auschwitz, welke in principe voorgezeten wordt 

door Paul baron Halter, Voorzitter, Weerstander en Overlevende van Auschwitz en Secretaris-

generaal, Henri Goldberg, verdoken kind. Vooraleer huiswaarts te keren maakt de leerling een 

verslag, met foto’s, van deze EXPLORATIEDAGEN voor zijn directie, leerkrachten en medeleerlingen 

van het Sint-Ursula-Instituut evenals voor de vzw Auschwitz in Gedachtenis – Stichting Auschwitz 

welke gepubliceerd wordt in het tijdschrift Sporen en de website www.auschwitz.be.  

De leerling is in principe drie volledige schooldagen aanwezig op het project en blijft niet 
overnachten in de vzw Auschwitz in Gedachtenis – Stichting Auschwitz, Huidevettersstraat, 65 te 
1000 Brussel, ook niet te Brussel.  

Schema werkuren 

 Woensdag Donderdag Vrijdag 

Aanvang activiteiten 09.30 uur 09.30 uur 09.30 uur 

Einde activiteiten 16.00 uur 16.00 uur 16.00 uur 

 


