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De confrontatie van een jongen van bij ons met de thema’s mensenrechten, ontheemding  
en milieumisbruik in het exotische Colombia houdt lezers én kijkers in spanning… 
Ze beleven een geweldig avontuur, dat nog leerrijk is ook! 

Robbe Hennaert (15) verheugt zich op de grote 
vakantie. Tot zijn pa een buitenkans krijgt van 
het IT-bedrijf waar hij voor werkt: een com-
puternetwerk aanpassen in Bogotá, Colombia. 
En zijn familie mag mee voor de duur van zijn 
verblijf. Robbe ziet een saaie vakantie in een 
apenland op zich afkomen… een ramp!

Maar het pakt heel anders uit. Robbe leert 
een Nasa-indiaans meisje kennen en zal met 
haar het avontuur van zijn leven beleven op 
een vulkaan nabij het provinciestadje Popayán. 

Spanning, angst en dood overvallen het duo, maar 
ook de puurheid en diversiteit van de natuur en de 
hoopgevende mentaliteit van de jonge Colombiaanse 
bevolking. 

Hoe het afloopt?

Het boek – Auteurs Marc Hendrickx en Dirk Dobbeleers 
zijn niet aan hun proefstuk toe. Eerder scoorden ze met 
“Getreinde wanhoop”, “Wolken en een beetje regen” en 
“Ma, pa, puinhoop!?”.
“Helder geschreven. Richt zich direct tot jongeren. Zal een 
brede doelgroep zeker aanspreken en stof tot nadenken 
geven”, dixit Monique Luyben van de Nederlandse Biblio-
theekdienst.  

De theatervoorstelling – Na hun eerdere succes (de 
drie vorige producties lopen nog steeds) voert “Wapenland” 
het jonge publiek tot ver over onze landsgrenzen.  

Drie kwaliteitsacteurs (Wim Vandevelde –o.a. ‘Spoed’– 
Koen Vijverman –o.a. ‘Familie’– en Muriel Bats – o.a. 
‘Kinderen van de windt’) gaan de confrontatie aan met 
authentieke beelden, door regisseur Rudy Goes en beeld-
regisseur Rafael Abril speciaal voor deze productie op-
genomen in Bogotá, in Popayán en op de onherbergzame 
Nevado del Huila vulkaan. 

Net als zijn voorgangers bestaat het “Wapenland” 
project in de eerste plaats uit de combinatie jeugdboek/
theaterproductie voor de scholen, onderbouwd door een 
begeleidend pedagogisch dossier, gemaakt door experts 
in de behandelde thema’s. 

Het pedagogisch dossier is interactief. De 
CDRom is gemaakt door experts van Broederlijk Delen 
en Amnesty International en  bevat zowel oefeningen en 
gespreksvormen als extra getuigenissen, terwijl de ge-
beurtenissen uit het verhaal dat uw leerlingen lazen of 
zagen gelinkt wordt aan hun leven hier. 

“Wapenland” heeft een sterk vakover-
schrijdend karakter. Het past in de eindtermen 
Nederlands. Opvoeden tot burgerzin (democratische 
vormen van bestuur en mensenrechten, sociale vaardig- 
heden en – zeer belangrijk! – de nieuwe vakoverschrijdende 
eindtermen en ontwikkelingsdoelen, globaal voor het  
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Tentoonstelling – Een mini-expo met achttien tafe-
relen en begeleidende teksten is beschikbaar.

Website en Weblog – Alle praktische informatie 
is te vinden op de “Wapenland” website. Het weblog-
platform biedt beelden, commentaren én de gelegenheid 
voor lezers en toeschouwers om hun visie toe te voegen. 
Je kunt er ook rechtstreeks in contact komen met Colom-
biaanse jongeren! Daarvoor is een chat-tool voorzien, 
mét automatische vertaalfunctie.    

3D Computergame – Een fantastisch “Wapen-
land” computergame komt er aan op 01/02/2011 ! Be-
leef “Wapenland” zélf, zo vaak je maar wil, interactief 
en levensecht…

Introductie – In zijn veelgevraagde lezing “4 in 1 voor 
12 tot 16” staat auteur Marc Hendrickx natuurlijk ook stil 
bij “Wapenland” en nodigt hij uit om méér te doen met 
het project. Mét een leuke wedstrijd en bijhorende prijs. 

Multimediaal en gevarieerd  

secundair onderwijs (de contexten omgeving en duurza-
me ontwikkeling, politiek-juridische samenleving, socio-
economische en socio-culturele samenleving) die vanaf  
1 september 2010 gelden. “Wapenland” is inpasbaar in 
de lessen Nederlands, godsdienst, zedenleer, aardrijkskunde, 
natuurwetenschappen en – voor wie technisch stil wil 
staan bij de site, de weblog en het computergame – ICT.

“Wapenland” heeft een multimediaal karakter, 
zodat elke leerling er zijn/haar gading in kan vinden. De vele 
toepassingen maken het opzet bij uitstek geschikt om er-
mee aan de slag te gaan in een projectdag of –week.

“Wapenland” is een internationaal project. 
In 2011 volgt een Nederlandse adaptatie. Vanaf 2012 zijn 
de Franstalige theaterversie en het Franstalige boek 
beschiikbaar. Ideaal voor wie een combinatie met de 
thema’s en de Franse taal wil maken. 

Op maat van het Secundair onderwijs  
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