
INFORMATIEVE BRIEF  

VOOR HET INLEEFATELIER ‘WONEN EN LEVEN IN PERU’ 
 

 

Beste 

 

Weldra kom je met het vijfde of zesde leerjaar op bezoek naar het inleefatelier Peru. Dit bezoek is 

gekaderd in het project ‘Wonen en leven in Peru’ van Studio Globo.  

De leerlingen hebben ondertussen een intensieve voorbereiding gehad in de klas. Met dit project willen 

we de leerlingen laten kennismaken met het dagelijkse leven in Peru. Op die manier komen ze tot een meer 

open en respectvolle houding ten opzichte van andere culturen. 

 

Het inleefatelier duurt drie uur. Er zijn verschillende decorruimtes voorzien. 

De eerste is de luchthaven waar de leerlingen met hun ticket het vliegtuig opstappen richting Peru.  

Eenmaal geland in de hoofdstad bezoekt een deel van de klas een wijk in Lima, de anderen reizen door 

naar Pataypampa, een dorp in het Andesgebergte. 

Per decorruimte gaat er een leerkracht/begeleid(st)er mee. Het is belangrijk dat je gedurende het 

inleefatelier bij je groep blijft en actief deelneemt aan het spelgebeuren. Ben jij de 

leerkracht/begeleid(st)er die bij de leerlingen in Lima blijft, dan stap je niet mee op het vliegtuig. Je 

krijgt dan extra instructies van onze medewerker. 

 

Het inleefatelier verloopt als volgt. We starten met een rondleiding in één van de decorruimtes.  

Na deze rondleiding trekken we andere kledij aan en worden de rollen en taken verdeeld. Op dat moment 

wordt iedereen een inwoner van Lima of Pataypampa.  

Ook jij wordt een Peruaanse man of vrouw met een eigen specifieke rol. Je taken zijn minimaal en worden 

op het moment zelf toegelicht door de atelierbegeleid(st)er. 

 

Het inleefatelier eindigt met een feest en een gezamenlijke opruim. 

 

Tijdens het inleefatelier is foto’s nemen mogelijk onder bepaalde voorwaarden, namelijk dat je de 

leerlingen niet uit hun inleving haalt of het spelverloop stoort. Wil je foto’s maken, doe dit dan zo 

onopvallend mogelijk. 

 

Tot binnenkort. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Het team van Studio Globo Antwerpen  



 


