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Roeselare, 15 mei 2018

The Last Poem, over oorlog en vrede, dood en leven
Persuitnodiging
ARhus, Stad Roeselare, MSKA en Vabi
, op woensdag 23 mei om 10u30. We verzamelen aan de ingang van de Oude
Stedelijke Begraafplaats, Blekerijstraat 6 in Roeselare.

ROESELARE --- De Oude Stedelijke Begraafplaats langs de Blekerijstraat is een waardevol
stukje groen en erfgoed in het stadscentrum. Wie er rust komt zoeken, zal gemerkt hebben
dat er op woensdag 23 mei meer (jong) volk aanwezig was dan op een reguliere woensdag.
tussen ARhus, Stad Roeselare en de
scholen MSKA en Vabi werd feestelijk - doch ingetogen zoals het op een begraafplaats
verwacht wordt - gevierd.
Site in bloei
Tijdens dit herdenkingsjaar slaan Kenniscentrum ARhus, Stad Roeselare, MSKA Roeselare
(GO!) en Vabi (Scholengroep Sint-Michiel) de handen in elkaar voor een waardevol project
rond de thema WOI en eeuwige vrede. Leerlingen uit beide scholen gingen de afgelopen
maanden samen aan de slag en dachten een mooi parcours uit op de Oude Stedelijke
Begraafplaats. Het resultaat van de eerste fase is te bezichtigen vanaf het openingsmoment op
23 mei. Eerder dan een eindpunt luidt dit moment het begin in van een site in bloei. De
komende maanden zal de weide aangroeien tot een volwaardige wandeling met
bezienswaardigheden die de bezoeker meevoeren langs een thematiek van oorlog en vrede,
dood en leven.

Jongeren laten samenwerken
Het project is een resultaat van de projectoproep voor secundair onderwijs die ARhus vorig
jaar lanceerde. De scholen MSKA en Vabi gaven aan interesse te hebben om iets uit te
werken op de site van de stad. Met verbinden als één van de streefdoelen van ARhus, was
het mooi om bruggen te kunnen bouwen, enerzijds tussen de verschillende onderwijsnetten
en anderzijds tussen leerlingen van ASO en BSO. Jongeren die goed samenwerken, los van

hun achtergrond, niveau, school of net waarin ze les volgen, was een absolute meerwaarde
van dit project, laat Fangio Hoorelbeke, directeur van MSKA Campus Tant, optekenen. Ook
Bart Vandenberghe, directeur van Vabi, laat zich positief uit over het project: De

samenwerking voor dit cultuurproject tussen MSKA en Vabi verliep zeer goed. Na een
geslaagde kennismaking in beide scholen gingen de leerlingen en leerkrachten creatief aan
het werk. Binnen de kortste keren was iedereen gefocust om het project tot een goed einde te
brengen.
Praktisch
Het (voorlopige) resultaat van deze unieke samenwerking kan vanaf nu door iedereen
verkend worden. The Last Poem is een groeiend project dat loopt tot begin oktober.

Niet voor publicatie
Voor meer informatie kan u terecht bij Bieke Deceuninck, communicatieverantwoordelijke
ARhus: 0477 65 33 04 of bieke.deceuninck@arhus.be

