Huurinformatie Wereld Express
De Wereld Express is een 12-meter lange trailer die tussen mei 2014 en mei 2017 door
Nederland reist, op weg naar jongeren die een spannende tentoonstelling willen
bezoeken in hun eigen omgeving. De Wereld Express is gemaakt voor jongeren van 10
tot 14 jaar, maar is ook voor volwassenen boeiend. De tentoonstelling gaat over grote
thema’s, zoals herdenken, anders-zijn, vooroordelen en wonen in een ander land.
Gaandeweg ontdekken de bezoekers dat de tentoonstelling vooral over henzelf gaat.
De Wereld Express is leuk en leerzaam voor een klas, maar is ook interessant voor
individuele bezoekers. In de Wereld Express leren bezoekers wat vooroordelen zijn en
hoe ze ontstaan. Ze kijken letterlijk naar zichzelf via de ogen van de ander. Ze stellen
vragen als: waar ben ik thuis? Hebben mensen een vaderland nodig? Welke gewoonten
heb ik? Wat is vreemd? Wat betekenen herdenken en herinneren voor mij? En: hoe kan
ik in mijn eigen leefwereld conflicten op een vreedzame manier oplossen? Al deze vragen
worden gesteld via speelse, verrassende en leuke werkvormen.
De Wereld Express is een project van het Indisch Herinneringcentrum. Het is ontwikkeld
i.s.m. de Stichting Vredeseducatie en geproduceerd door Hayo van Gemerden en
reclamebureau Reprovinci. Alle informatie over de Wereld Express is ook te vinden op
www.wereldexpress.nl.
Routekaart en handleiding
De kinderen ontvangen als ze op bezoek komen in de Wereld Express een routekaart.
Deze kaart is een gids bij het uitvoeren van de opdrachten, maar wordt ook gebruikt om
‘onderweg’ aantekeningen te maken. De Wereld Express kent opdrachten op twee
niveaus. Kinderen van de basisschool mogen de oranje vragen in de routekaart
overslaan. Voor docenten en begeleiders zijn op internet lessuggesties beschikbaar. Er
staan werkvormen beschreven om met de groep het bezoek voor te bereiden of achteraf
de ervaringen van het bezoek aan de Express te verwerken.
Certificaat
Op school of thuis kunnen de bezoekers de gegevens van de routekaart verwerken in een
programma dat te vinden is op www.wereldexpress.nl. Het resultaat is een persoonlijk
certificaat met een reactie op hun keuzen. Het certificaat kan worden geprint en/of per
mail worden verzonden. Veel docenten en begeleiders gebruiken het certificaat bij de
verwerking van het bezoek op school.
De Wereld Express huren
De Express wordt verhuurd aan plaatselijke of regionale organisaties zoals: musea,
kerken, Indische organisaties, centra voor ontwikkelingssamenwerking, gemeenten,
scholen, instellingen voor jeugdwerk, etc. Als u de Express huurt, nodigt u scholen,
jongeren en volwassenen uit om een bezoek aan de tentoonstelling te komen brengen.
Hiervoor is een kleurrijke folder beschikbaar. Nadat u de scholen en jongerengroepen
vroegtijdig heeft geïnformeerd over het project door middel van een brief en onze folder,
stelt u een bezoekrooster samen.

Transport
Door een transportonderneming wordt de Express naar een centrale locatie in het dorp of
de wijk gereden. Bijvoorbeeld op het terrein van een school, de parkeerplaats van het
gemeentehuis of het kerkplein. Vanaf dat moment ‘is de Express van u’ en kan de
feestelijk opening plaatsvinden.
De Express kan na plaatsing direct worden gebruikt. U krijgt van te voren de sleutels
toegestuurd. Tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor een goed beheer. De
Express kan verplaatst worden. De Express is inclusief cabine bijna 15 meter lang. Dit
betekent dat de wagen niet door nauwe straten kan rijden. Na plaatsing wordt de cabine
afgekoppeld en rijdt de chauffeur hiermee weer weg.
Gastheren en -vrouwen
Om de groepen kinderen gastvrij te ontvangen kunnen gastheren of gastvrouwen worden
ingeschakeld (stagiaires, ouders, vrijwilligers). De docenten en gastheren of gastvrouwen
krijgen schriftelijk een duidelijke instructie. Indien gewenst, kan het Indisch
Herinneringscentrum ook gratis een groepstraining geven voor de gastheren en
gastvrouwen. Voor de training worden alleen de reiskosten van de trainer in rekening
gebracht.
Planning
Een bezoek aan de Wereld Express duurt ongeveer drie kwartier. Elk uur kan er een
nieuwe groep komen. Gedurende schooltijden betekent dat: ‘s morgens maximaal drie
groepen en ‘s middags maximaal twee groepen met uitzondering van de
woensdagmiddag (basisonderwijs).
Ondersteuning
U krijgt optimale ondersteuning van het Indisch Herinneringscentrum om de komst van
de Express tot een succes te maken, waar iedereen met tevredenheid op terug kan
kijken.
Er wordt zorg gedragen voor:
 verzekering en vervoersplanning van de Express
 routekaarten voor de bezoekers
 kleurrijke folders voor promotie en werving
 een voorbeeldbrief voor uitnodigingen aan de scholen
 een voorbeeld van een te maken bezoekrooster
 schriftelijke instructies voor gastheren en gastvrouwen
 indien gewenst een gratis groepstraining voor gastheren en gastvrouwen
 een voorbeeld van een persbericht voor de regionale pers, kerk- en clubbladen
 foto’s die ter beschikking mogen worden gesteld aan de pers
 een voorbeeld van een uitnodiging voor een feestelijke opening
 een voorbeeld van een evaluatieformulier
 introductiefilmpje op internet
 digitale lessen voor docenten (en jeugdwerkers) op internet

De huurder zorgt voor:
 uitnodigingen aan de scholen en het maken van een rooster
 regionale publiciteit
 parkeervergunning
 contacten met scholen, gemeentebestuur, maatschappelijke/
levensbeschouwelijke instellingen i.v.m. de opening
 ontvangst van de kinderen door een gastheer/gastvrouw
 evaluatie (eventueel)
 financiën
Digitale lessen
Op www.wereldexpress.nl staan digitale lessen ter voorbereiding en afronding van het
bezoek aan de Wereld Express. Deze lessen zijn gratis te downloaden.
Strip De Terugkeer
De educatieve strip De Terugkeer vertelt de hele geschiedenis van Nederlands-Indië op
een spannende en interessante manier. De strip is laagdrempelig en leuk om te lezen en
is gemaakt voor jongeren van 12 jaar en ouder. U kunt De Terugkeer goed gebruiken als
aanvulling op de Wereld Express. Bijvoorbeeld om te gebruiken in een project of om aan
te bieden aan scholen. Scholen kunnen het lespakket à € 90,- (30 stripboeken en 1
docentenhandleiding) bestellen via www.deterugkeer.nl.
Publiciteit
Het Indisch Herinneringscentrum vermeldt graag publiciteitsuitingen op zijn website,
Facebook en Twitter-account. Als u mooie foto’s of nieuwsberichten over de Express
heeft, dan ontvangen we die heel graag. Dat kan via
wereldexpress@indischherinneringscentrum.nl of per post naar Indisch
Herinneringscentrum, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Optie nemen
Belangstellende organisaties kunnen enkele weken een vrijblijvende optie nemen,
voordat zij de huurovereenkomst aangaan. Deze optie wordt schriftelijk bevestigd.
Overeenkomst
Het Indisch Herinneringscentrum sluit met de huurder een overeenkomst waarin veel
details zijn geregeld. De huurder krijgt gelegenheid dit concept aan te vullen waarna de
overeenkomst in tweevoud wordt opgemaakt en door beide partijen worden
ondertekend.
Huurprijs
De huurprijs bestaat uit vaste kosten en variabele kosten. De variabele kosten zijn
afhankelijk van hoe lang u de Wereld Express wilt huren. U kunt informatie over de
huurprijs opvragen bij het Indisch Herinneringscentrum via
wereldexpress@indischherinneringscentrum.nl of via telefoonnummer 026 - 363 91 03.

