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Korczak Mag is het digitale tijdschrift van Janusz Korczak Vlaanderen vzw. Het verschijnt 3 maal per jaar,
in maart, juni en november. Abonnee worden.

Werkten mee aan dit nummer: Mieke Felix, Marc Peirs, Marciej Krogel, Thomas Vanhauwaert, Romain
Hulpia, Erik Tassyns, Vee Van Der Meeren, Kaat Verhaeghe en Annabel Vandezande.

De Korczakmicrobe, Johan Huybrechts Erik Tassyns
Toen er in Antwerpen een toestroom kwam van kinderen uit oorlogsgebied (Kosovo) stelde Johan
Huybrechts zijn school open voor 45 kinderen die op geen enkele andere school in Antwerpen welkom
waren. Sommige kinderen kwamen helemaal alleen met de tram van Antwerpen-Noord naar school en
waren twee uur onderweg. Het ‘Koning Matthijsje’ project probeerde op die nieuwe situatie in te spelen.
Lees meer.

Actualiteit onder de loep, De milleniumdoelstellingen Romain Hulpia
Alle lidstaten van de Verenigd Naties ondertekenden in september 2000 een verklaring waarin ze stelden
de vaste ambitie te hebben om tegen 2015 de zogenaamde Millenium-doelstellingen te realiseren.
We zijn ondertussen 2016 en maken aan de hand van de cijfers de balans op. Lees meer.

Korczak in de praktijk, Jongeren op de vlucht Erik Tassyns
We zijn de laatste maanden allemaal erg getroffen door de verhalen van jongeren die hun land ontvluchten
en in de meest benarde omstandigheden moeten leven, tijdens een reis waarvan het eindpunt zelden
duidelijk is. In dit artikel bekijken we welke bewegingen deze jongeren in gang zetten, van spelen in
asielcentra tot het maken van pamfletten en projectwerk in hogescholen. Lees meer.
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Tekstfragmenten, Maly Przeglad Janusz Korczak
Het komt voor dat een leerling zonder problemen de eindstreep haalt. Met een gevoel van tevredenheid
beziet hij nog een keer zijn werk, slaakt een zucht van verlichting en legt het vloeiblad erop. Maar in plaats
van vloeipapier wordt er dun papier gegeven. Voorzichtig vloeien helpt niet. Alle moeite voor niets. Een
kliederige, vieze, afzichtelijke bladzijde. Wat nu? De bladzijde eruit scheuren en weer van voren af aan
beginnen. Lees meer.

Korczak in de wereld, Polen in volle galop Marc Peirs
België kent sinds zijn politieke geboorte in 1830 enkele kenmerken die weliswaar steeds worden verfijnd
maar steeds dezelfde blijven: een markteconomie, een vrije pers, een democratie die na Wereldoorlog I
gebaseerd werd op het principe “één man, één stem”. (...) België is in wezen een stabiel, rustig land dat nooit
existentiële crisissen of radicaal nieuwe politieke en sociaal-economische modellen heeft gekend.
Hoe anders verging het Polen. De geschiedenis toont Polen als wereldkampioen van disruptive change,
verandering die zo diepgaand is dat ze tot een wezenlijk nieuwe situatie leidt. Lees meer.

Korczak in de wereld, De kunst van het onderscheid Marciej Krogel
De Poolse cultuur verwerkt momenteel de herinnering aan de Opstand van Warschau, de strijd tegen de
nazi-bezetter tussen 1 augustus en 2 oktober 1944. Aan die opstand namen ook honderden Poolse
kinderen actief deel. Het beeld dat de Polen hebben van de allerjongste deelnemers aan de opstand wordt
sterk bepaald door een specifiek beeld. Sinds dertig jaar staat in de Oude stad van Warschau een opvallend
monument: de zogenaamde “Kleine Opstandeling”. Voor velen is dit één van de symbolen van de opstand
geworden. Lees meer.

Esterka, Niets meer dan een naam
Esterka is een kind dat geen kind mag zijn. Misschien wou ze het zelf niet. Je hebt van die mensen die nooit
volwassen worden. Maar je hebt ook kinderen die geen kinderen zijn. Was Esterka zo’n kind, een oude ziel
in een jong lijfje, met gedachten die ze eigenlijk niet kon denken en verantwoordelijkheden waarvoor ze
nog veel te klein was, maar die ze toch op zich nam? Lees meer.
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