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INlEIDING
In 1995 organiseerden de stad Namen en de Stich-
ting Auschwitz een groot herinneringsproject: de 
Trein der 1000. Die trein bracht 1000 jongeren van 
Namen naar Auschwitz. 

In 2008 organiseerden het Instituut voor Veteranen 
– NIOOO en de Internationale Federatie van Verzets-
strijders (FIR) de Vrijheidstrein. Toen werden 350 
Belgische jongeren (uit alle provincies van het land), 
samen met een zeventigtal Spaanse, Portugese en 
Franse jongeren van Brussel naar Weimar (Buchen-
wald) in Duitsland gespoord. Ter plaatse voegden de 
420 jongeren zich bij een duizendtal jongeren uit 
heel Europa. Tesamen vertegenwoordigden ze 22 
verschillende Europese nationaliteiten. 

Beide projecten kenden een groot succes.

De vzw Auschwitz in Gedachtenis, het Insti-
tuut voor Veteranen en de FIR slaan nu de 
handen in elkaar om een nieuwe Trein der 
1000 te organiseren :
> Bestemming: Auschwitz
> Deelnemers: 1000 jongeren
> Wanneer? Mei 2012

ONDER DE HOGE BESCHERMING VAN ZM DE KONING

De Trein der 1000
naar Auschwitz-Birkenau in Mei 2012

www.auschwitz.be / nieuw e-mailadres: info@auschwitz.be



PROJECTBESCHRIJVING
In mei 2011 organiseren de vzw Auschwitz in Gedach-
tenis, het Instituut voor Veteranen en de FIR de bij-
eenkomst en verplaatsing van 1000 jongeren van 
Brussel naar Auschwitz. Dat zal gebeuren met een 
daarvoor speciaal ingelegde trein: De Trein der 1000. 

De trein vertrekt in Brussel en stopt vervolgens in een 
aantal stations waar er telkens jongeren opstappen. 
In totaal zullen er zo duizend jongeren uit België en 
andere Europese landen samen, in het gezelschap 
van de laatste overlevenden van de kampen, de 
overwinning van de democratie op nazi-Duitsland 
herdenken. 
 
Naast de herdenking heeft de reis verschil-
lende doelstellingen:

> Educatief: 1000 jongeren krijgen de kans om 
het museum van Auschwitz en het uitroeiingskamp 
Birkenau te bezoeken en zo te leren over het concen-
trationnair systeem en de nazigenocide. 

> Herinnering: de jongeren bezoeken het kamp 
samen met overlevenden en ooggetuigen. 

> Burgerzin: Bewustmaking van de concentration-
naire thematiek, alsook van de absolute verwaarlo-
zing van de mensenrechten. 
   
Het is ook de bedoeling dat het project uitvoerig in 
de media aan bod komt, opdat de massale en sym-
bolische bijeenkomst van al die Europese jongeren 
voor de democratie en tegen het politiek extremisme 
breed opgemerkt wordt. 

DEElNEmERS
1.000 leerlingen van de laatste graad van het mid-
delbaar onderwijs in België en Europa. Het is de 
bedoeling dat de leerlingen per klas met hun leraars 
komen.

Het vullen van de trein zal in 2 fasen gebeuren:

> 700 tot 7201  Belgen en andere Europeanen 
(Franse, Nederlandse en Luxemburgse jongeren) 
stappen op in Brussel. Die fase wordt georganiseerd 
door de vzw Auschwitz in Gedachtenis en het Insti-
tuut voor Veteranen – NIOOO. 

> 280 tot 3002 Europese jongeren (Duitse, 
Deense, Oostenrijkse, Tsjechische, Slovaakse, Hon-
gaarse, Griekse, Spaanse en Italiaanse jongeren) 
stappen op in Duitsland. Die fase wordt georgani-
seerd door de FIR.

REISDATA
Van 05 tot 10 mei 2012. 
We willen met de 1000 jongeren op 8 mei 
in Birkenau zijn voor de herdenking van de 
Duitse overgave. 

DATUm ACTIVITEIT 

05/05/2012 > Vertrek uit Brussel tegen 17u00

06/05/2012
> Aankomst in Krakau tegen 16u00 
> We nemen onze intrek in de voorziene hotels en jeugdherbergen
> Avond : Getuigenis van een overlevende in één van de grote zalen van de stad

07/05/2012

> 7u30: vertrek naar Auschwitz
> 9u00: bezoek aan het museum 
> 13u00: lunch 
> 14u30: verderzetting van het bezoek tot 17u00
>  Avond: evenement (nog verder te bepalen, misschien een theaterstuk)  

in één van de grote zalen van de stad

08/05/2012

>  7u30: vertrek naar Birkenau (we stappen uit aan de ‘Juden rampe’ en leggen  
de rest van de weg te voet af 

> 13u00: lunch
> 15u00: verderzetting van het bezoek tot 17u00.
> Avond: feestelijke avondacriviteit 

09/05/2012 > Bezoek aan Krakau
> 16u00: terugkeer naar België

10/05/2012 > 15u00: aankomst in Brussel

PROGRAMMA VAN DE REIS: 6 DAGEN

(1) De 720 jongeren zullen plaatsnemen in 12 slaapwagons met telkens 60 plaatsen. 
De NMBS zet daarmee alle wagons die het bedrijf van dat type heeft in. 

Monument ter ere van de Sinti en Roma te Birkenau.

(2) 4 ‘normale’ wagons van 80 zitplaatsen worden toegevoegd 
voor de jongeren die in Duitsland opstappen.
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OVERNACHTINGEN  
EN mAAlTIJDEN
De overnachtingen en maaltijden zijn in vol pension 
en vinden plaats in hotels en restaurants.

DEElNAmE IN DE kOSTEN 
De deelname in de kosten voor elke leerling 
bedraagt 250,00€9. Deze som dekt alle voorziene 
kosten gebonden aan het programma: hotels, res-
taurants, transport, gidsen, bezoeken, enz.

De budgettaire berekening die volgt werd gemaakt op basis van de kost voor 720 leerlingen, dus de 
groep die ten laste valt van de Auschwitz Stichting en het Instituut voor Veteranen – NIOOO3. 

BUDGET VOOR EEN GROEP VAN 720 DEELNEMERS 
(ZONDER SUBSIDIES) 

(3) Naar het voorbeeld van de budgettaire 
verdeling voor de Vrijheidstrein (2008) worden de 
kosten voor de 280 jongeren afkomstig uit de rest 
van Europa gedragen door de FIR.

(4) De basisprijs voor een jongere is die  
van een Go-pass. 

(5) Naar de offerte van de NMBS.

(9) De deelnemers zullen gevraagd worden om 
250,00 € bij te dragen. In functie van de ont-
vangen subsidies wordt die gevraagde bijdrage 
verlaagd. 

(10) Het Joods museum voor Verzet en Deportatie 
zal gedurende deze periode gesloten en dus 
ontoegankelijk zijn.

Vervoer in België op de dag van vertrek en de dag van aankomst  
(heen-terug naar Brussel of Luik)4 7.200,00 €

Vervoer NMBS: de terbeschikkingstelling van en het vervoer  
met een speciale trein5 113.160,00 €

Busvervoer ter plaatse6 32.000,00 €

Overnachtingen en maaltijden voor de deelnemers7 108.000,00 €

Bezoek Auschwitz en Birkenau: gratis 0,00 €

Gidsen ter plaatse8 2.400,00 €

Bezoek aan Krakau 7.200,00 €

Kosten voorbereiding en organisatie ter plaatse 15.000,00 €

Organisatie van de 3 avonden (huur zaal, geluidsversterking,...) 20.000,00 €

Totaal  304.960,00 €

Algemeen totaal 30.496,00 €

Algemeen totaal 335.456,00 €

Dus: Prijs per deelnemer 465,91 €

PEDAGOGISCHE 
VOORBEREIDING
Een pedagogische voorbereiding van de reis is nodig 
zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen, met 
name toegespitst op de volgende punten: 
> Bezoeken aan herinneringsplaatsen in België 
(bv.: Breendonk).10

> Het ter beschikking stellen van pedagogische 
hulpmiddelen door het Instituut voor Veteranen en 
door de Auschwitzstichting 
> Opleidingsdagen voor leerkrachten
> Punten van pedagogische ondersteuning (via 
Auschwitzstichting).

De pedagogische commissie van de vzw Auschwitz 
in Gedachtenis staat in voor de pedagogische voor-
bereiding van de reis (inhoud van de educatieve 
brochure, pedagogische begeleiding tijdens de reis, 
activiteiten in de trein en tijdens de thema-avonden). 

Tijdens het verblijf worden de bezoeken aan de his-
torische sites begeleid door de pedagogische speci-
alisten van het Memoriaal van Auschwitz en gegidst 
door de professionele gidsen van het Memoriaal. 

PRAKTISCHE DETAILS 
> Wegens organisatorische redenen kunnen slechts 
twee groepen leerlingen van dezelfde provincie (als-
ook twee Nederlandstalige voor Brussels Hoofd-
stedelijk) deelnemen, elke groep bestaande uit 
maximum 24 leerlingen en een begeleider.

> Het formulier voor aanvraag van deelname aan het 
project zal op de volgende sites downloadbaar zijn :
www.auschwitz.be
www.warveterans.be

> Het ingevulde formulier dient ten laatste op 1 
juni 2011 (datum poststempel) per post of per mail 
teruggestuurd worden naar het volgende adres:
Per post:
Instituut voor Veteranen
Coördinatie trein der 1000
Regentlaan 45-46
1000 Brussel
Per mail:
herinnering@warveterans.be

De selectie van de scholen zal uitgevoerd wor-
den door de pedagogische commissie van de vzw 
Auschwitz in Gedachtenis, die de resultaten ten 
laatste op 17 juni 2011 aan de scholen zal meedelen.
                           
> Belangrijke opmerking : als de schoolgroep 
bestaat uit een gedifferentieerd publiek, wordt aan 
de leerkrachten gevraagd om in het formulier de 
nodige accomodaties te vermelden teneinde de reis 
goed te laten verlopen.

(6) 500 € (gemiddelde prijs voor een bus/dag in Polen)  
x 16 (aantal bussen van 48 plaatsen) x 4 (aantal dagen ter 
plaatse).

(7) 720 € x 50 € (= overnachting in hotel + ontbijt + lunch + 
avondeten) x 3 (aantal nachten ter plaatse). 

(8) Als we 25 jongeren per groep rekenen, dan komen we aan 
30 groepen x 2 dagen x 40 € (prijs voor een gids). 
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Contact:

Vzw Auschwitz in Gedachtenis
Stichting Auschwitz
Huidevettersstraat 65, 1000 Brussel
Tel: 02/512 79 98 - Fax: 02/512 58 84
e-mail: info@auschwitz.be

INSCHRIJVINGSFORmUlIER

1. GEGEVENS KANDIDAAT

1.1. Gegevens school

Naam van de school: 
Adres van de school (straat, nummer, postcode, gemeente):

Telefoon: 
E-mail: 
Website: 

Nummer bankrekening van de school1:
> Naam van de bank: 
> Nummer en codes IBAN/BIC (SWIFT): 
 
1.2. Schoolhoofd2 

Naam en voornaam: 
Telefoon: 
E-mail: 

1.3. Contactpersson (indien verschillend van het schoolhoofd)

Naam en voornaam: 
Functie binnen de school :
Telefoon: 
E-mail: 

1.4.  Reeds verwezenlijkte herinneringsprojecten, bv.: bezoeken aan 
herinneringsplaatsen. 

2. ER WORDT VAN UW SCHOOL VERWACHT DAT EEN DEELNAME  
AAN DE TREIN DER 1000 INGEKADERD WORDT IN EEN TRAJECT,  
EEN GROTER EDUCATIEF PROJECT:

2.1. Wat is de naam van het project:

2.2. Doelstelling van het project   
(Gelieve slechts 1 doelstelling te omschrijven in max. 10 lijnen)

2.3. Beschrijving van het project (max. 15 lijnen) 

2.4. Voor het project dient u samen te werken met personen die kennis van 
zaken hebben (ooggetuigen, leraren, historici, enzovoort) en/of met andere 
verenigingen of instellingen. 
Verduidelijk:
> De naam en hoedanigheid van de aangetrokken specialisten:

> De aard van hun bijdrage aan het project:

2.5. Uw deelname moet in een groter historisch kader geplaatst worden 
vooraleer het bezoek doorgaat, bij voorkeur vanuit een vakoverschrijdende 
invalshoek. Hoe gaat u dat aanpakken?

2.6. Welke documenten en andere informatiedragers3 zal uw school gebruiken 
voor de voorbereiding van de reis?

2.7. Welke opvolgacties voorziet u na de herinneringsreis?

(1)  Gelieve een document bij te voegen dat het bestaan van de 
bankrekening van de school aantoont. Die gegevens vergemakkelijken de 
identificatie van uw etablissement na betaling voor de organisatie.

(2) Gelieve een document bij te voegen dat de 
goedkeuring van het schoolhoofd voor deelname 
aan het project aantoont.

(3) Onder ‘andere informatiedragers’ verstaan we film, 
dvd, theaterstuk, foto, geluid,…
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Sporen is een uitgave  
van de vzw Auschwitz  
in Gedachtenis.


