• Bevordert zorgzaam en medelevend
leiderschap.
• Is lexibel en aantrekkelijk om mee te
starten.
• Geeft de mogelijkheid verschillende
onderwerpen uit het bestaande leerplan ook
echt te beleven, met leuke projecten geleid
door jongeren.
• Creëert een internationaal netwerk van jonge
mensen om ideeën uit te wisselen tussen
de 150.000 leden van R&S in meer dan 130
landen.
• Bevordert onderling begrip.
• Inspireert jongeren!

De missie van het Jane Goodall Instituut:
• Wereldwijd het begrip en de behandeling
van mensapen verbeteren
• Bijdragen aan het behoud van de mensapen
en hun leefomgeving
• Het creëren van een wereldwijd netwerk
van jongeren, die geleerd hebben om
écht om hun medemensen, de dieren en
het milieu te geven, en bereid zijn om hun
verantwoordelijkheid te nemen om er ook
voor te zorgen.

In 1991, ontmoette
een groep lokale
tieners
Dr.
Jane
Goodall op haar
veranda in Dar es
Salaam, Tanzania. Ze
wilden met haar heel
graag een paar problemen bespreken die
ze uit eigen ervaring kenden en waar ze erg
mee in zaten. Dr. Jane was erg onder de
indruk van hun medeleven, hun energie en
hun wil om een oplossing voor de problemen
te vinden. Het was met deze jongeren dat
Roots and Shoots ontstond.
Geïnteresseerd in het opzetten van een
Roots and Shoots groep?
Beginnen met een Recycle4Chimps
campagne?
Of misschien geïnteresseerd in een
bewustmakingscampagne voor uw
studenten?
Contacteer ons:
rootsandshoots@janegoodall.be
Of bezoek onze website
www.janegoodall.be
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Het Roots & Shoots programma:

Het
ontstaan
van Roots
& Shoots:

Leuke projecten
die echt een
verschil
maken,
geleid door
jongeren van
alle leeftijden

Wat JGI de R&S
groepen aanbiedt :
• Toegang tot ons wereldwijd netwerk
van meer dan 150.000 leden in meer
dan 130 landen.
• Opleidingen voor leerkrachten/
begeleiders om de R&S
methodologie toe te passen.
• Onze toolkit met de vier stappenmethodologie
• Hulp bij ideeën voor projecten en
planning.
• Erkenning voor de groepen
door Jane Goodall gesigneerde
certiicaten. Op regelmatige basis
bijeenkomsten van alle R&S groepen.
• Roots and Shoots nieuwsbrief met
informatie en belangrijke data. U zal
zelfs kunnen lezen over het project
van de maand van onze Belgische

Voorbeelden van
hoe JGI u kan
begeleiden bij een
project :

Het succesverhaal
van een door
jongeren geleid
project op een
school :

Sinds 2012 werken de kinderen van
“Le Foyer” aan een stadstuin: ze
hebben groenten en kruiden geplant
met een dubbel doel:

In het Sacré-Coeur college in Ganshoren
besliste een groep tieners om wekelijks
bijeen te komen. Een van hun projecten
heeft de bedoeling afval en vervuiling
rond de school te verminderen. Het
begon met eenvoudigweg afval oprapen,
later werd een bewustzijnscampagne
opgezet met een ilmpje, tot ze
uiteindelijk ook recycleer-vuilbakken
kochten om op de speelplaats en rond de
school te plaatsen.
De studenten werkten aan informatieve
lyers en gingen zelfs naar de lagere
klassen om daar de principes van het
recycleren uit te leggen zodat ook zij
mee konden werken, door hun afval in
de juiste vuilbak te gooien. Maar daar
stopte het nog niet!
Ze gingen door met de
recycle4chimps campagne om
elektronisch afval te recycleren.
Om hun succes ter vieren eindigden
ze het schooljaar met een leuk feest:
de studenten verzonnen spelletjes
en amuseerden zich enorm terwijl ze
bleven bijleren
over recycleren.

De jongeren bewust maken van
het voordeel van een moestuin voor
mensen, dieren en het milieu.
Dit project duurzaam maken door
zowel de jongeren als de opvoeders
aan te moedigen om de moestuin te
onderhouden. Een typisch seizoen
bestaat uit workshops over het maken
van een plan voor de moestuin, een
kruidenspiraal bouwen, insecten en
vogels beschermen en zaadjes planten
voor een gezonde maaltijd.

leden.

Meer informatie? Ga op onze website
www.janegoodall.be onder wat we doen
naar onze R&S workshops.

Kan je je vinden
in dit project?
Start je eigen
R&S club in je
school

