
 
TIPS tijdens corona-tijden 

 

Virtuele lees- en kijkgroep over racisme,  

interlevensbeschouwelijke dialoog en migratie (deel 2) 
 

Het verplicht moeten thuiszitten, geeft mogelijkheden om af en toe eens dingen te doen 

waar we gewoonlijk niet aan toe komen. Zo kunnen we eindelijk eens tijd maken voor dat 

ene boek of die tv-serie die ons zo interessant lijkt. ORBIT geeft voor deze corona-tijden lees-, 

luister- en kijktips die raken aan onze thema’s. 

 

We bieden je enkele mogelijkheden aan om samen met anderen in gesprek 

te gaan: 
 

 Start zelf een gespreksgroep met enkele kennissen of vrienden via een online platform 

naar keuze. 

 

Heb je geen mensen in je omgeving met wie je een gespreksgroep kunt beginnen? 

Mail een bericht naar info@orbitvzw.be  en zet daarin rond welke van de 

onderstaande tips je met anderen wil uitwisselen. Geef ons de toestemming om 

ervoor te zorgen andere geïnteresseerden met jou in contact te brengen. Je kan je 

vraag ook chatten langs onze facebookpagina @ORBITvzw.  

 

 Schrijf je liever een bespreking of een recensie om anderen aan te moedigen? Stuur 

ons je verhaal en wij publiceren het.  

 

 

Dit zijn onze tips – deel 2 
 

Over racisme  
 

 Pose (Netflix) 

 

In de jaren 80 werden duizenden jongeren van etnische minderheden omwille van 

hun homoseksualiteit of transgenderidentiteit uit huis gezet. Kansarm in hun 

perspectief, sloten ze zich aan bij ‘houses’, surrogaatfamilies geleid door dragqueen 

‘moeders’. De serie Pose dompelt je onder in de ‘ball culture’, een verborgen 

subcultuur waar deze jongeren in wervelende wedstrijden hun identiteit vieren en 

vechten voor hun plaats in de maatschappij. (serie) 

 

 “De leugens die ons binden. Een nieuwe kijk op identiteit” van Kwame Anthony 

Appiah. 

  

Focussen op het hokjes denken polariseert onze samenleving verder en verder. 

Appiah schetst een helder beeld van de mythes die ons denken bepalen en geeft 

richtlijnen om aan de kwalen van het identiteitspolitieke denken te ontsnappen. 

(boek) 

 

https://socius.be/jouw-digitale-gereedschapskist-om-samen-te-werken-en-te-communiceren/
mailto:info@orbitvzw.be


 White fragiltiy 

 

Een conferentie van Robin Diangelo over de weerstand die witte mensen 

ondervinden wanneer racisme en discriminatie ter sprake komt. (podcast) 

 

Over migratie  
 

 Bury me, my Love (Smartphone, Switch, PC) 

 

Een pakkend stuk interactieve fictie die het verhaal van Nour volgt, een Syrische 

vluchtelinge die aan een gevaarlijke reis naar veiligheid in Europa begint. (spel) 

 

• "Escaping wars and waves" van Olivier Kugler 

 

Een graphic novel over het leven van Syrische vluchtelingen. Engelstalige info vind je 

via deze LINK. 

 

 ‘Caliphate’ van de New York Times. 

 Journaliste Rukmini Callimachi probeert ISIS te doorgronden. De podcast is gemaakt 

in 2017/2018, maar biedt een indringende kijk in de oorlog en helpt om de situatie in 

Syrië en Irak wat beter te begrijpen. Engelstalig. (podcast) 

 

 

Over interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog 

 

• "Soefisme" van William C. Chittick (vertaald door Marc Colpaert). 

 

Met dit boek leidt Chittick de lezers binnen in de wereld van het soefisme door terug 

te keren naar de bronnen van de traditie. Hij is tegenwoordig een van de meest 

gerespecteerde auteurs rond de leer en de praktijk van het soefisme. (boek) 

 

 “God is een vluchteling” van David Dessin.  

 

Een reis door het christendom aan de hand van migrantengemeenschappen die het 

christelijke geloof in Vlaanderen springlevend houden. (boek) 

 

 ‘The story of God’ door Morgan Freeman (Netflix) 

 

Morgen Freeman maakt een reis door verschillende religies en levensbeschouwingen 

in diverse landen en onderzoekt hoe mensen overal ter wereld geloven in God of een 

hogere macht. 

 

 

 

 

 

CONTACT: info@orbitvzw.be 

https://www.youtube.com/watch?v=45ey4jgoxeU&t=938s
https://www.psupress.org/books/titles/978-0-271-08224-0.html

