
Technische fiche  
expo foto  
Allemaal  
gelijk,  
of niet? 
48 jongeren uit 4 continenten over gendergelijkheid



Foto en coverfoto: Plan International/François Struzik - simply human



Inleiding
Plan International België creëerde de fototentoonstelling “Allemaal 
gelijk, of niet?” in het kader van haar campagne “Unlock the Power 
of Girls”. Tien jonge reporters uit België, Benin, Cambodja en 
Ecuador gingen op pad om leeftijdsgenoten te interviewen over wat 
het betekent om meisje of jongen te zijn in hun land. 

De expo informeert en sensibiliseert mensen – in het bijzonder 
jongeren – over gender(on)gelijkheid wereldwijd. Via een 
infomatiebrochure en een lespakket informeren we het grote publiek 
en leerlingen van het secundair onderwijs. 

Plan International België werkte samen met Plan International Benin, 
Cambodja en Ecuador, Action Média Jeunes (Namen), StampMedia 
(Antwerpen) en fotograaf François Struzik.
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Officiële opening van de expo foto in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Sint-Jans-Molenbeek, 14/10/2017
foto: Béa Huart
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De expo in je buurt
“Allemaal gelijk, of niet?” is een reizende 
tentoonstelling. Interesse om de fototentoonstelling 
in je buurt, school of bedrijf te plaatsen?

De expo voor scholen
Voor leerlingen van het secundair onderwijs bieden we de expo aan 
samen met een lespakket om het thema van gendergelijkheid in de 
klas te bespreken. Het lespakket kan je gratis downloaden via  
www.planinternational.be/expo

Voor info & boeking contacteer Mieke Verwaest via  
mieke.verwaest@planinternational.be of via 02 504 60 11.

De expo voor universiteiten  
of hogescholen
Ben jij een vurige verdediger van gendergelijkheid en wil je andere 
jongeren overtuigen van jouw zaak? Organiseer een foto expo over 
gendergelijkheid op je universiteit of hogeschool.

Voor info & boeking contacteer Sofie Picavet via  
sofie.picavet@planinternational.be of via 02 504 60 32. 

De expo voor verenigingen, gemeenten, 
culturele centra en andere openbare 
plaatsen 
Engageer je voor gendergelijkheid in je stad/gemeente. Vind een 
toffe locatie en breng inwoners en jongeren samen rond het thema 
gendergelijkheid.

Voor info & boeking contacteer Sofie Picavet via  
sofie.picavet@planinternational.be of via 02 504 60 32. 

De expo voor bedrijven
Wil je bedrijf zich op een originele manier engageren? Start een 
project met Plan International België, plaats de expo in je bedrijf en zet 
gendergelijkheid in de kijker bij medewerkers, klanten en partners.

Voor info & boeking contacteer Marielaure De Brauwer,  via 
marielaure.debrauwer@planinternational.be of via 02 504 60 07.
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De expo praktisch: 
 . Kostprijs: de expo is gratis. Let wel: kosten in verband met de 
eventuele huur van de ruimte en het transport, de plaatsing en 
verzekering van de expo zijn ten laste van de gebruiker. . Formaat: ze bestaat in 2 formaten, groot formaat A1 en klein 
formaat A3. . Afwerking: de foto’s zijn afgedrukt op Dibond (bestaat uit twee 
dunne lagen aluminium en een tussenlaag van zwart 
kunststof. Het materiaal is vochtbestendig, vormvast en 
duurzaam).  . Taal: de expo is beschikbaar in het Nederlands, Frans en in 
een tweetalige versie.  . Transport: de foto expo wordt vervoerd in ‘flight cases’  
(2 x 50kg voor A1, 3 X 25kg voor A3).
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      Formaat

Groot formaat

 . 1 horizontaal paneel met de visual van de expo in A1 
(84,1x59,4cm) in Dibond

 . 32 horizontale portretten van meisjes en jongens in A1 in 
Dibond

 . 32 kaartjes met bijhorende getuigenissen in het 
Nederlands of Frans (25x25cm) om onder de foto’s te 
plaatsen

 . 6 vertikale getuigenissen met foto in A1 in het 
Nederlands, Frans of tweetalig in Dibond

 . 3 roll-ups of kakemonos met informatie over het thema 
van de expo (85x200cm)

 . 4 roll-ups of kakemonos met voorstelling van de jonge 
reporters en de projecten van Plan International België 
in de 4 landen van de expo (85x200cm)

Deze inhoud wordt vervoerd in twee ‘flight cases’ (2x50kg), 
elk bestaande uit 20 foto’s.

De tweetalige versie bevat: . 2 horizontale panelen met de visual van de expo . 64 kaartjes met getuigenissen . 14 roll-ups/kakemonos

Klein formaat

 

 . 32 horizontale portretten van meisjes en jongens in 
A3 (42x29,7cm) in Dibond

 . 32 kaartjes met bijhorende getuigenissen in het 
Nederlands of Frans (15x15cm) om onder de foto’s te 
plaatsen

 . 6 vertikale getuigenissen met foto in A2 (42x59,4cm) 
in Dibond

 . 3 roll-ups of kakemonos met informatie over het 
thema van de expo (85x200cm)

 . 4 roll-ups of kakemonos met voorstelling van de jonge 
reporters en de projecten van Plan International 
België in de 4 landen van de expo (85x200cm)

Deze inhoud wordt vervoerd in drie ‘flight cases’ 
(3x25kg). Twee ‘flight cases’ met elk 20 foto’s en één 
‘flight case’ met de getuigenissen in A2.

 
De tweetalige versie bevat: . 64 kaartjes met getuigenissen . 12 vertikale getuigenissen  . 14 roll-ups/kakemonos

A3 
42x 
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15x15cm

A2

42 x  
59,4cm

85 x  
200cm

A1 

84,1x 
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25x 
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Plaatsen van de foto expo 
Een handig ophangsysteem is voorzien voor elk paneel/elke foto. Het 
systeem kan in een muur of wand worden gevezen en worden 
vastgehaakt aan een metalen houder die zich achteraan de foto 
bevindt. Het bevat ook 2 gaten om de haakjes vast te maken en aan 
de foto’s te bevestigen met een ketting.

Plaatsen van de kaartjes met de 
getuigenissen
Aan de kaartjes met de getuigenissen is achteraan een zelfklevende 
band aangebracht. Zij kunnen onder of naast de foto’s worden 
gekleefd.

Tips . De expo is opgebouwd 'per koppel’ per land. Graag deze opbouw 
respecteren. Het is mogelijk om het aantal foto’s te beperken. We 
vragen hierbij wel rekening te houden met de voorgestelde volgorde 
zodat de foto’s en de de quotes maximaal tot uiting komen.  
Daarnaast zijn er ook 4 afzonderlijke foto’s met quote, die los van 
de 'koppels’ kunnen tentoongesteld worden.  . Voor de opbouw voorzie een ruimte van 15 cm tussen de foto’s van 
de 'koppels’ en een grotere ruimte tussen de koppels. Voorzie voor 
het groot formaat minimum een lengte van 48m om de foto’s te 
bevestigen en voldoende ruimte voor de roll-ups en kakemonos. . Voorzie voor het klein formaat minimum een lengte van 20m om de 
foto’s te bevestigen en voldoende ruimte voor de roll-ups en 
kakemonos. 
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Een goede voorbereiding 
Het is belangrijk om de bezoekers goed te informeren. Een 
informatiebrochure is beschikbaar op aanvraag of via onze website.  
Voor de scholen is een lespakket beschikbaar op de website.  
www.planinternational.be.

Voor de opbouw van de expo, vindt u een overzicht van de foto’s met 
de bijhorende getuigenissen in de flight case.  

Afhankelijk van de locatie, is extra verlichting wenselijk. Hierbij vragen 
we de verlichting nooit rechtreeks op de foto’s vast te maken.  

Speciale handschoenen zijn voorzien om de expo te monteren en 
te demonteren. Wij vragen om de foto’s en het andere materiaal met 
de nodige zorg te behandelen. Een kras of andere schade is snel 
gebeurd. 
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Voor het gebruik van de foto expo "Allemaal gelijk, of niet?"

Groot/klein model (schrappen wat niet past) 

Voor de periode van  ....................................    

 tot   ....................................   

De gebruiker verbindt zich ertoe het transport, de plaatsing en afbraak op zich te 
nemen en een verzekering voor schade te voorzien.  

De gebruiker en Plan International België bevestigen dat de expo in zijn geheel en 
in goede staat werd uitgeleend.

Opgemaakt in 2 exemplaren 
in   .......................................................... (plaats), op  ......................................(datum)

 
Handtekening gebruiker   Handtekening vertegenwoordiger  
   Plan International Belgiën

............................................................   ....................................................

Voor het gebruik van de foto expo "Allemaal gelijk, of niet?"

Groot/klein model (schrappen wat niet past) 

Voor de periode van  ....................................    

 tot   ....................................   

De gebruiker verbindt zich ertoe het transport, de plaatsing en afbraak op zich te 
nemen en een verzekering voor schade te voorzien.  

De gebruiker en Plan International België bevestigen dat de expo in zijn geheel en 
in goede staat werd uitgeleend.

Opgemaakt in 2 exemplaren 
in   .......................................................... (plaats), op  ......................................(datum)

 
Handtekening gebruiker   Handtekening vertegenwoordiger  
   Plan International Belgiën

............................................................   ....................................................

Overeenkomst tussen 

De gebruiker

De vereniging/bedrijf/school/
hogeschool/universiteit/vennootschap  
(schrappen wat niet past)

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Via haar vertegenwoordiger: 

........................................................

Plan International België vzw 
Ravensteingalerij 3B5,  
1000 Brussel

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Via haar vertegenwoordiger: 

........................................................

Overeenkomst tussen 

De gebruiker

De vereniging/bedrijf/school/
hogeschool/universiteit/vennootschap  
(schrappen wat niet past)

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Via haar vertegenwoordiger: 

........................................................

Plan International België vzw 
Ravensteingalerij 3B5,  
1000 Brussel

Tel : .................................................

Mail : ...............................................

Via haar vertegenwoordiger: 

........................................................

en en
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 www.planinternational.be

 @planfans

 @planbelgium

 @planbelgie

 info@planinternational.be

 02 504 60 00

Plan International België is 
een onafhankelijke Belgische 
ngo, lid van Plan International, 
die kinderrechten en 
gelijkheid voor meisjes 
verdedigt wereldwijd. Ook bij 
natuurrampen en conflicten. 

Contacten

Sofie Picavet
Social Engagement Coordinator
sofie.picavet@planinternational.be 
02 504 60 32

Mieke Verwaest
Development Education Coordinator
mieke.verwaest@planinternational.be 
02 504 60 11

Marielaure De Brauwer
Corporate Partnerships
Marielaure.debrauwer@planinternational.be
02 504 60 07

Lies Ryckeboer
Media en Communication Officer
lies.ryckeboer@planinternational.be
02 504 60 37


