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Internationale Solidariteit (Wandel-fotozoektocht) 

 
Gratis gezinsvriendelijke wandel-fotozoektocht in Tielt van ca. 8 km (opsplitsbaar in meerdere lussen).  
 
Van 15 september 2021 tot 15 november 2021 organiseert de Tieltse 11.11.11-werkgroep van de Stedelijke 
Mondiale Raad i.s.m. Oxfam-Wereldwinkel Tielt een wandel-fotozoektocht in het kader van de 
najaarscampagne van 11.11.11 over het thema (internationale) solidariteit. 
Hierbij willen we Tieltse organisaties, die op een of andere manier ook met dit thema begaan zijn, in de 
kijker zetten. 
  
Iedere deelnemer maakt kans op een prijs. We verdelen 5 prijzen van 20 euro. 
 
 

 
 
 
Alle deelnemende organisaties werken op de een of andere manier mee aan (internationale) solidariteit. 
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), zijn 17 doelen die de Verenigde Naties (VN) hebben 
opgesteld om een betere wereld te creëren. De doelen helpen organisaties om sociaal en duurzaam te 
werken.  
 
 
 
     
 
 
 
 

          

https://sdg’s.un.org/goals
https://www.sdgnederland.nl/
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Algemene informatie  
 
Wandel-fotozoektocht van ongeveer 8 km via verschillende Tieltse organisaties die zich inzetten voor 
(internationale) solidariteit. 
 
Deelname is gratis.  
 
Deelnameformulieren te verkrijgen bij Oxfam-Wereldwinkel Tielt, Bruggestraat 17, 8700 Tielt en in het 
stadhuis van Tielt.  
Extra deelname formulieren kunnen gedownload worden op de site van de Oxfam-Wereldwinkel Tielt nl. 
www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/tielt/. 
 
De opdracht tijdens de wandeling bestaat uit 2 delen.  
 
Deel 1 
- Volg de routebeschrijving aan de hand van het kaartje p 3 en de bijgevoegde beschrijving op p 4-5. 
- Plaats de foto’s in de juiste volgorde en vul in op het antwoordrooster p  15.  
- Antwoordformulieren afgeven bij Oxfam-Wereldwinkel Tielt voor 30 november.  
 
Een onschuldige kinderhand zal uit de correcte antwoorden 5 winnaars trekken en iedere winnaar wordt 
via mail verwittigd. 
 

Extra vraag gedurende de tocht: 
Waar staat dit bord? (vul in op p 15) 

 
 
 
A op de Markt 
B bij het ziekenhuis  
C op het Generaal Maczekplein 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deel 2 
- Bij elke foto hoort er een vraag. Het nummer op de foto komt overeen met het nummer van de vraag. De 
antwoorden op deze vragen moet je niet indienen. Je vindt ze terug op p 15. 
Zo kan je zelf controleren hoe groot je kennis is over de Tieltse verenigingen die zich inzetten voor een 
solidaire stad / wereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oxfamwereldwinkels.be/winkels/tielt/
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Kaart 
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ROUTE Fotozoektocht 11.11.11 

 

Startpunt Markt 13, 8700 Tielt (STADHUIS). 
 
Ga door de doorgang tussen het stadhuis en het archief. 
Steek het Alexianenplein over en ga via de trappen naar de parking van het Generaal Maczekplein. 
Loop rond de parking en ga via de Lakenmarkt (rechts) naar de Bruggestraat. 
Sla links af in de Bruggestraat. 
Ga rechts op de Markt en sla links af naar de Kortrijkstraat. 
Neem de eerste straat rechts, de Patersdreef. 
Neem na het eerste huis aan de rechterkant de doorgang door een gebouw. 
Ga rechts in de Ieperstraat en direct de eerste links, de Krommewalstraat. 
Ga voorbij de kerk rechts in de Kerkstraat. 
Sla links af in de Bruggestraat en blijf op het voetpad aan de linkerkant. 
De Ringlaan aan de lichten oversteken naar de Wingensesteenweg en steek meteen ook de 
Wingensesteenweg over aan de lichten. Steek de Stokerijstraat over aan de zebrapaden en blijf de 
Wingensesteenweg volgen. 
Sla aan huisnummer 15 even rechtsaf op de veldweg en geniet van het gebiedje dat je hier ziet. 
Keer terug naar de Wingensesteenweg. 
Ga daar naar rechts en sla linksaf naar de Hondstraat (Voorzichtig bij het oversteken! Er is geen 
zebrapad). 
Neem de eerste weg links (Azalealaan) en blijf rechtdoor gaan op het voetgangerspad. 
Ga rechts in de Burggraaf vande Vijverelaan. 
Sla de derde straat rechts in (Begonialaan) en sla links af en blijf de Begonialaan volgen. 
Sla op het einde links af in de Fonteinestraat. 
Sla links af, opnieuw naar de Burggraaf vande Vijverelaan. Loop aan de rechterkant en ga rechts in 
het park waar je langsloopt (Het Speelbos). 
Loop naar links op de paden (de Finse Piste). Steek via de houten brug (aan de rechter kant) de 
beek over en ga onmiddellijk naar links. Blijf de paden volgen in deze richting tot je in de Burggraaf 
vande Vijverelaan (zijstuk tussen Burggraaf vande Vijverelaan en Ringlaan) uitkomt. 
Ga rechts en steek de Ringlaan aan de lichten over naar de Krommewalstraat. 
Ga rechts in de Keidamstraat. 
Links de P.Fl.Robberechtstraat en draai rechts mee naar de Deken Demolstraat en dan links in de 
Monseigneur Christiaensstraat. 
Ga links op de Deken Darraslaan. 
Ga rechts naar de Volderstraat. Links in de Stedemolenstraat. 
Rechts in de Sint Michielstraat .Rechts naar de Steenovenstraat. 
Links Papenholwegel. 
Links Joris Lannoostraat en doorlopen op het voetpad richting Kasteelstraat. 
Links afslaan als je aan de Kasteelstraat komt. 
Sla linksaf naar de Plantinstraat . 
Sla rechts af naar de Hollebeekstraat. Bij de tweesprong neem je rechts. Na de draai naar links heb 
je aan je rechterkant een wandelweg. Sla deze in tot aan de Kasteelstraat en keer op je stappen 
terug. 
Als je weer in de Hollebeekstraat komt, ga je rechts verder. Draai links mee en als je rechts kan 
afslaan, doe je dat. Je draait mee naar rechts en zo kom je weer in de Kasteelstraat. 
Je gaat links in de Kasteelstraat en steekt het kruispunt De Vierhoek over aan de lichten en je slaat 
de Kortrijkstraat in. 
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Je gaat de eerste straat rechts in, de Oude Stationsstraat. Dan de eerste links, de Grote Hulststraat 
en dan weer de eerste links, de Steenstraat. 
Op het einde van de Steenstraat ga je weer rechts in de Kortrijkstraat. 
Sla rechts af naar de Ramestraat. 
Ga links op het Rameplein, ga 100 meter links in de Nieuwstraat en keer op je stappen terug. 
Neem links de Vijverstraat. 
Ga rechts in de Hoogstraat. 
Ga links in de Van Zantvoordestraat. 
Rechts in de Europalaan. Steek de Europalaan over aan het zebrapad en ga verder naar rechts. 
Ga na huisnummer 38 links het voetgangerspad in. 
Ga links in de Brignoleslaan en sla links af in de Hollandlaan. 
Op het einde van de Hollandlaan ga je weer rechts in de Europalaan. 
Steek de Sint-Jansstraat over naar de Pontweg. 
Aan het rondpunt ga je links naar de Tramstraat. 
Verken het Vredespark (aan de rechterkant). 
Op het einde van de Tramstraat sta je weer aan het startpunt van deze fotozoektocht. 
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 Vragen   
 

Vraag 1: 

Vakbonden ijveren, sinds hun ontstaan, voor een maatschappij met meer rechtvaardigheid en meer 
gelijkheid. Sinds wanneer zijn werkgevers verplicht om hun werknemers betaald verlof te geven (toen 
amper 6 dagen)? 
A  1830 
B  1936 
C 1999 

 
Vraag 2: 

Voor het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) is een solide en brede solidariteit dé 
basisvoorwaarde voor een rechtvaardige samenleving. Een solidariteit waar iedereen naar vermogen toe 
bijdraagt zodat iedereen er de vruchten kan van plukken. Op die basisvoorwaarde is haar missie gebaseerd. 
In welk jaar werd het ACV opgericht? 
A  1912 
B  1921 
C 1945 
 

Vraag 3 : 

Wekelijks bieden lokale boeren op dit pleintje tussen 14u en 16u30 hun verse, zelf geteelde 
producten te koop aan.  Welke dag van de week is het hier Boerenmarkt? 
A   zondag 
B  zaterdag 
C  donderdag 
 

Vraag 4:  

Eén van de doelstellingen van deze instelling is het bouwen en verdedigen van een sterke sociale 
zekerheid. Sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit van werknemers en mede gefinancierd door de 
overheid. Deze instelling is: 
A  een ziekenfonds 
B   een vakbond 
C  een werkwinkel 
 

Vraag 5: 

Het CAW heeft een zorgzame en solidaire samenleving voor ogen en helpt mensen met al hun vragen 
en problemen die te maken hebben met welzijn. Wat betekent de afkorting CAW ? 
A  Centrum Algemeen Welzijnswerk 
B Centrale Administratie Welzijn  
C Coördinatie Advies Welzijnsvragen 
 

Vraag 6: 

De Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (LCM) kortweg Christelijke Mutualiteit (CM) is een 
Belgisch ziekenfonds. Hun basisopdracht is de ziekteverzekering. Daarnaast is het ook een sociale 
beweging. 
Welke opdracht behoort tot hun takenpakket (meerdere antwoorden zijn mogelijk)? 
A   opvang zieke kinderen 
B   jeugd- en sportkampen organiseren 
C   tussenkomst glazen in bepaalde gevallen 
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Vraag 7: 

Vincentius-Tielt/De Doorgang helpt lokale hulpbehoevenden. Wat delen ze uit? 
A   voedselpakketten 
B  fietsen 
C  boeken 
 

Vraag 8: 

De Luifel is een dienst die mensen met noden ondersteuning aanbiedt. Ze zijn een: 
A   woonbegeleiding 
B  groendienst 
C   opvangcentrum 
 

Vraag 9: 

De Rinkel is een vzw die zich richt tot mensen die vanuit hun eigen situatie nood hebben aan sociaal 
contact en een zinvolle dagbesteding.  Ze hebben onder meer een: (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
A   werk-, hobby- en kookatelier 
B   tweedehandswinkel 
C   een cafetaria 
 

Vraag 10: 

In welk land werd de fotograaf van deze foto’s Abdelazez Dukhan geboren? 
A  Irak 
B  Palestina 
C Syrië 
 

Vraag 11: 

In het oude klooster en de kerk van de Minderbroeders is het huis Tabor gevestigd: het 
dienstencentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen.  
Op welke wijze geeft deze gemeenschap vorm aan (internationale) solidariteit? 
A  door vluchtelingen tijdelijk onderdak te verlenen. 
B  door een nationale campagne te voeren rond ontwikkelingssamenwerking. 
C  door missionarissen uit te sturen naar landen in het Zuiden. 
 

Vraag 12: 

Sinds kort hebben onze islamitische medemensen hun eigen stek in Tielt om samen te komen en zo 
hun culturele, religieuze en sociale beleving  vorm te geven. Naast heel wat doelstellingen willen zij ook het 
intercultureel samenleven bevorderen en zetten ze zich in om de solidariteit met mensen in nood te 
ondersteunen. Waar staat Ihsan voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 
A hulpacties (bv. Kosovo) 
B Moslims ontmoetingskansen bieden 
C Arabische lessen  
 

Vraag 13: 

Kringwinkel Tielt maakt deel uit van het Maatwerkbedrijf De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen 
(Midwest) VZW. Alle activiteiten staan in het teken van zorg voor mens en milieu: mensen en spullen 
krijgen een tweede kans en zo wordt gewerkt aan een duurzame wereld. 
Maar een kringwinkel is ook een? (meerdere antwoorden mogelijk) 
A  plaats van sociale tewerkstelling 
B   opleidingscentrum 
C   cafetaria 
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Vraag 14: 

Luna di Tanneke is een ontmoetingsruimte waar (toekomstige) ouders en hun kinderen (0-3 jaar) 
terecht kunnen voor opvoedingsondersteuning.  
Welke activiteiten doen ze? (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 
A   gezondheidsvorming 
B   praattafels Nederlands 
C  watergewenning 
 

Vraag 15: 

In de Europahal worden door Ligo, centrum voor basiseducatie, allerlei lessen gegeven.  
Voor welke doelgroepen zijn die lessen bedoeld? 
A  voor alle geïnteresseerden in cultuurgeschiedenis. 
B  voor wie een nieuw vak wil leren. 
C  voor anderstalige nieuwkomers die Nederlands willen leren 
 

Vraag 16: 

Hoelang ijvert Oxfam-Wereldwinkels voor meer eerlijke handel wereldwijd? 
A    10 jaar 
B    25 jaar 
C    50 jaar 
 

Vraag 17: 

Poverello is een religieuze gemeenschap die geïnspireerd is door de Gemeenschap van Taizé Ze 
opende verschillende onthaalhuizen in België voor mensen in nood.  
Wat betekent “Poverello” in het Italiaans?  
A   vogel 
B   klein kind 
C  kleine arme man 
 

Vraag 18: 

Het Rode Kruis is algemeen bekend voor zijn bloedinzamelingen en voor zijn hulpdiensten wereldwijd.  
Maar wat doet het Rode Kruis nog meer? (meerdere antwoorden mogelijk) 
A  extra begeleiding van schoolwerk voor kinderen die het moeilijk hebben 
B  leesboeken aan huis brengen voor mensen die hulpbehoevend zijn 
C   aangepaste vakanties organiseren voor mensen met een beperking 
 

Vraag 19: 

Sinds enkele jaren is in de voormalige St.-Pauluskerk het gebedshuis gevestigd van een Roemeense 
gemeenschap uit onze regio: de Betel kerk. Voordien werd het gebouw gezamenlijk gebruikt door de Sint-
Paulus parochie en de Roemeense gemeenschap. Tot welke christelijke kerk behoort deze kerk? 
A Rooms-katholieke kerk 
B Orthodoxe kerk 
C evangelische kerk 
 

Vraag 20: 

Deze huisvestingsdienst verhuurt huizen en appartementen aan mensen in moeilijke financiële 
situatie. Waarvoor staat de S in de afkorting Regionaal S Verhuurkantoor? 
A  Sociaal 
B  Studenten 
C  Stedelijk 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_van_Taiz%C3%A9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans
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Vraag 21: 

De christelijke gemeenschap zet zich in voor o.a. kwetsbare medemensen dichtbij en veraf en werkt 
samen met bestaande acties en bewegingen. 
Bekijk de stands van Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Missio en de Tieltse Missiebond in de kerk.            
Welke van deze organisaties pleit voor een structurele armoedebestrijding in ons land? 
A    Tieltse Missiebond 
B   Welzijnszorg 
C   Broederlijk Delen 

 
Vraag 22: 

Het Sociaal Huis is de motor van het sociaal beleid in Tielt. Welke dienst hoort niet tot hun pakket? 
A  warme maaltijd aan huis 
B   klusjesdienst 
C   ondersteuning voor internationale reizen 
 

Vraag 23:  

Stad Tielt is sinds een aantal jaren een Fair Trade Gemeente. Ze levert op die manier een bijdrage aan 
de verkoop van producten uit eerlijke en duurzame handel en draagt zo ook bij aan de verwezenlijking van 
enkele SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN): SDG, 2, 8 en 12. Zo realiseert ze solidariteit 
met boeren uit het Zuiden en van bij ons. Sinds welk jaar is Tielt Fair Trade Gemeente? 
A 2007 
B 2010                
C 2017 
 

Vraag 24: 

Deze gemeenschapstuin / volkstuin (een initiatief van Velt) brengt mensen samen om op een 
duurzame manier te tuinieren. Hoe noemt het centrale gebouw dat er staat? 
A  Veldscheure 
B  Bijenkorf 
C  Vlindertuin 
 

Vraag 25:  

Met advies en hulp op maat ondersteunt de thuiszorgwinkel iedereen die zorg nodig heeft en waarbij 
de autonomie van de zorgbehoevende centraal wordt gesteld. Wat is de naam van deze CM dienst? 
A  Goed 
B  Zorg 
C  Welzijn 
 

Vraag 26: 

Elk jaar organiseren de Kleine Torenvalk en de Natuurbelevers in januari een inzamelactie ten 
voordele van de organisatie die vroeger Vredeseilanden heette.   
Wat is de nieuwe naam van ‘Vredeseilanden’? 
A  Yambo 
B   Rikolto 
C   Ubuntu 
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Vraag 27: 

Deze organisatie is een sociaal economiebedrijf voor mensen die moeilijk werk vinden. Ze hebben een 
klusdienst, een sociale werkplaats i.s.m. Mariasteen (Dadizele) en doen aan jobcoaching.  
Waarvoor staat de afkorting Troev ? 
A Tieltse Regionale OndersteuningsEquipe voor Werk 
B Tieltse Raad ter Ondersteuning Economisch Vakwerk 
C Troeven voor Werk 
 

Vraag 28: 

In het Vijverhof verzorgt het CVO Scala allerlei opleidingen. Waarvoor staat de afkorting CVO? 
A Centrum van Onderzoek 
B  Centrum voor Volwassenonderwijs 
C Certificaat van Overeenstemming 

 
Vraag 29: 

Waar is VOC Opstap vzw steeds naar op zoek?  
A  Vrijwilligers 
B Personeel 
 

Vraag 30: 

Dit park werd aangelegd in 1986 op initiatief van het Vredescomité en van de toenmalige schepen 
André Baekelandt als symbool tegen de plaatsing van kernraketten op het Belgisch grondgebied. 
In welk jaar was dat? 
A  1948 
B  2001 
C  1986 
 

Vraag 31:  

Deze dienst begeleidt mensen naar een geschikte arbeidsplaats.  
Waarvoor staat de V in de afkorting van deze dienst ? 
A  Verenigde 
B  Vlaamse 
C  Vak 
 

Vraag 32:  

In Bokaal hanteert men het lef principe. Waarvoor staat LEF? 
A  Lokaal Ecologisch Fair 
B   Landelijk Ecologisch Fair 
C   Lokaal Economisch Fair 
 

Vraag 33: 

Begin februari 2020 reisden een groep medici uit dit ziekenhuis met “We’re Strong” naar een 
Afrikaans land om vrijwillig hulp te verlenen aan mensen in afgelegen dorpen. Naar welk land was dat? 
A   Senegal 
B   Oeganda 
C   Congo 
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Deelname formulier  
 
Naam: ___________________________________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________________________ 

GSM nr.: _________________________________________________________________________ 

e-mail adres: ______________________________________________________________________ 

 
(deze persoonsgegeven worden enkel gebruikt voor deze tocht) 
 

o Ik wens op de hoogte te blijven van Oxfam-Werelwinkel nieuws  
o Ik wens op de hoogte te blijven van 11.11.11 nieuws  

 
  

Foto’s  
(zet de nummers van de foto’s in de juiste volgorde waarop je ze tegenkomt tijdens de route) 
 
 

 
 

          

 
 

          

 
 

          

 
Extra vraag gedurende de tocht (omcirkel het juiste antwoord): 
 
A  B  C 
 
 
Breng het antwoordformulier ten laatste op 30 november binnen in Oxfam-Wereldwinkel Tielt, 
Bruggestraat 17, 8700 Tielt. 
 

Bedankt voor jullie deelname! 
 
 
 
 
Antwoorden op de vragen  
 

1 B 2 A 3 B 4 A 5 A 6 ABC 7 A 8 A 9 ABC 10 C 

11 A 12 ABC 13 AC 14 AB 15 C 16 C 17 C 18 AC 19 C 20 A 

21 B 22 C 23 A 24 A 25 A 26 B 27 A 28 B  29 A 30 C 

31 B 32 A  33 B        

 
Welke score behaalde je?  
Score < 17: Heel fijn dat je meegedaan hebt aan de zoektocht. Hopelijk heb je ervan genoten.  
Score > 23: Je kent al heel wat van de organisaties in Tielt die werken aan solidariteit. Verrast over wat je 
bijleerde?  
Score > 30: Jij bent een krak op het vlak van het reilen en zeilen van de sociale organisaties in Tielt! 


