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Goals for Girls
In dit artikel aandacht voor het thema weerbaarheid en mondiale vorming gericht op de
onderbouw van het voortgezet onderwijs. Meisjes kunnen de wereld verbeteren als ze
de kans krijgen! Goals for girls is een lesprogramma dat de weerbaarheid van
kinderen centraal zet. Het project trekt parallellen tussen de weerbaarheid van
kinderen hier en in ontwikkelingslanden. Duidelijk wordt hoe sport meisjes in
ontwikkelingslanden helpt hun positie in de samenleving te verbeteren. De lessen zijn
zeer interactief, afwisselend en gericht op spel en mondiale bewustwording.
Door: Nanneke Nix
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