
 

  

 

  

Cultureel erfgoed 
annuntiaten Heverlee 

22 april 2018 

Waar? 

Heilig Hartinstituut Heverlee, Naamsesteenweg 355 
3001 Heverlee (Onthaal en Boodschapruimte) 

In samenwerking met: 

KADOC, Leuvens Historisch Genootschap, Lisa De Wolf (VUB), Museum 
Kazerne Dossin, Secundair Onderwijs Heilig Hartinstituut Heverlee. 

KIEZEN 



Lezing ‘De joodse  kinderen van Don Bosco Groenveld’  
 

De educatieve kracht van getuigenissen 

 

Don Bosco Groenveld in Heverlee was vroeger een weeshuis 
van de zusters van Barmhartigheid. 

 

Decennialang had de school een goed bewaard geheim: tijdens 
de Tweede Wereldoorlog konden er meer dan zeventig joodse 
kinderen onderduiken en zo de terreur van de Holocaust 
overleven. 

 

Lisa De Wolf brengt het verhaal van deze verborgen kinderen 
aan de hand van hun persoonlijke getuigenissen en vertelt over 
het educatief project met de leerlingen.  

 

 

Wanneer? 15u 

Waar? Boodschapruimte 

Wie? Lisa De Wolf, bachelor UCLL en studente aan de VUB 
  



Tentoonstelling: 
‘Verboden keuzes, verborgen kinderen’ 
  

Onderduiken in het schoolarchief 

Heilig Hart Heverlee, Heilig Hart College Tervuren, Internaat 
Gatti de Gamond Sint-Pieters-Woluwe, Imelda-instituut 
Brussel, Boodschapinstituut Schaarbeek... 

Ettelijke onderwijsinstellingen hielpen joodse kinderen 
onderduiken.  Hoe kan je het erfgoed in schoolarchieven op het 
spoor komen? Hoe ga je er mee aan de slag in een educatieve 
context? Enkele voorbeelden.  

Doorlopend  10u-18u 

Boodschapruimte  

 



Topstukkenkabinet 

Gekozen erfgoed. De erfgoedcollectie van de zusters 
annuntiaten bestaat uit honderden interessante objecten.  

Zusters annuntiaten, leerkrachten 
van het Secundair Onderwijs van 
het Heilig Hartinstituut Heverlee 
en leerlingen van het derde 
leerjaar van de Vrije Basisschool 
Terbank maakten voor u een keuze 
uit de collectie. Het resultaat hiervan zijn 16 bijzondere stukken 
en hun verhaal. 

 

 

Inkom: 

Alle activiteiten zijn GRATIS! 

 

Bereikbaarheid: 

Parking: gratis grote bezoekersparking aan de hoofdingang en een grote 
fietsenstalling 

Trein:  het station van Heverlee ligt op 800 m van de campus 

Bus: zowel vooraan (Naamsesteenweg) als achteraan (Hertogstraat, 
Kerspelstraat) de campus zijn er bushaltes 

 

Contactgegevens: 

Tel. 016/39 90 11 

E-mail: archief@ce.annuntiaten.be 


	Lezing ‘De joodse  kinderen van Don Bosco Groenveld’
	Tentoonstelling: ‘Verboden keuzes, verborgen kinderen’
	Topstukkenkabinet

