
 

 
 

“KLEINE HANDEN - GROTE OORLOG” 
 

Beste ouders 
 
Van maandag 13 november tot en met vrijdag 24 november organiseren wij het project  
“Kleine handen – Grote oorlog”. Voor alle klassen van het lagere zijn tal van activiteiten 
voorzien. 
 
CWRM (Coming World Remember Me) 
Tijdens de periode 2014-2018 kunnen mensen wereldwijd workshops volgen om samen 600000 
beeldjes te maken uit klei: één beeldje voor iedere gesneuvelde op Belgische bodem. Alle beeldjes 
samen zullen uiteindelijk de land art installatie CWRM vormen op het niemandsland van de frontzone 
rond Ieper.  
Wie deelneemt aan CWRM wordt peter of meter van een van deze beeldjes en ontvangt een 
gepersonaliseerd certificaat met hierin een dog tag met CWRM-stempel. Bij elk beeldje hoort een dog 
tag met daarop de naam van de peter of meter en de naam van één van de slachtoffers opgenomen 
in de ‘Namenlijst’ die het In Flanders Fields Museum samenstelt.  
Een peter- of meterschap kost 5 euro. De helft van dit bedrag wordt gebruikt voor de realisatie van de 
land art installatie. De andere helft van dit bedrag wordt rechtstreeks doorgestort naar een goed doel 
dat kinderen helpt die zich door huidige oorlogssituaties in fysieke en/of psychische nood bevinden.  
Vanaf 30 maart 2018 is de land art installatie toegankelijk voor het grote publiek. De toegang tot het 
provinciaal domein ‘De Palingbeek’ en de land art installatie zijn gratis. Zowel individueel als met een 
groep kan het domein van zonsopgang tot zonsondergang vrij bezocht worden. 
 
Op initiatief van onze school hebben alle scholen van Kortemark zich samen met de cultuurdienst 
geëngageerd om deze workshop naar Kortemark te halen! Alle kinderen van het lagere zullen dus de 
kans krijgen om zo’n beeldje te maken.  
 
Naast verschillende activiteiten in de klas komen er ook nog een aantal sprekers naar de school en 
elke klas maakt een uitstap naar één of meerdere van de vele musea, tentoonstellingen, 
begraafplaatsen en monumenten die in het teken van de herdenking van Wereldoorlog I staan. 
 
Voor dit project en alle uitstappen hebben wij subsidies aangevraagd. Hierdoor kost dit hele project 
voor onze school per kind slechts 2,5 euro! Dat is het bedrag dat doorgestort wordt naar het goede 
doel. Deze 2,5 euro wordt aangerekend op de rekening van november. 
 
Precieze informatie per klas volgt in een aparte brief van juf of meester. 
 
Door mee te werken aan dit project willen wij onze kinderen op een aangepaste manier bewust 
maken van wat oorlog met mensen – ook kinderen – doet. Zij zien en horen dat er vandaag op vele 
plaatsen in de wereld oorlogen woeden. 100 jaar geleden gebeurde bij ons net hetzelfde. Wij willen 
het besef wakker maken hoe belangrijk het is om geweld en oorlog te voorkomen want elke nieuwe 
generatie is medeverantwoordelijk voor het dragen en koesteren van het universele streven naar 
vrede. 
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