
Wie ooit naar een vakantiekolonie ging, herinnert het 
zich nog wel: de rumoerige eetzalen, de heimwee 
bij het slapengaan, het zand in de boterhammen, de 
gemeenschappelijke douches, de kaartjes naar huis 
met daarop ‘We zijn goed aangekomen’.  De titel 
heeft een dubbele betekenis en verwijst ook naar de 
aangekomen kilo’s van de kinderen. 
Deze tentoonstelling schetst de rijke geschiedenis van 
het fenomeen vakantiekolonies, van de opvang van 
arbeiderskinderen door liefdadigheidsinstellingen op 
het einde van de 19e eeuw tot de professionalisering 
van de kolonies door de ziekenfondsen na de Tweede 
Wereldoorlog.
Aan de hand van uniek fotomateriaal en getuigenissen 
van mooie en minder mooie herinneringen, voert deze 
tentoonstelling je mee door de geschiedenis van de 
vakantiekolonies in al haar aspecten.
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Wij bewaren, ontsluiten, 
onderzoeken en valoriseren 
de historische strijd om Brood 
en om Rozen, voor materiële 
lotsverbetering en een betere 
levenskwaliteit. Een strijd 
die is uitgekristalliseerd op 
diverse thema’s en in vele 
organisatievormen. Een strijd 
tegen steeds nieuwe vormen van 
ongelijkheid.
Wij onderzoeken welke 
strategieën ontwikkeld werden en 
worden door gemeenschappen die 
het meest onder deze ongelijkheid 
lijden. We ontwikkelen 
methodieken om die vaak 
verborgen geschiedenissen te 
verzamelen, en zo de historische 
evolutie ervan in kaart te brengen.
We delen dit erfgoed met iedereen 
die er waarde aan hecht en 
zetten het in voor nieuwe creaties 
en gemeenschapsvorming. 
Wij doen dit in samenwerking 
met erfgoedgemeenschappen, 
vrijwilligers en professionele 
partners in binnen- en buitenland.

Auteur: Martine Vermandere
Scenografie en vormgeving: Patricia Rau
Displays: Mario Van Driessche
Technische ondersteuning: Johnny Nuyts en 
Hilde Cuelenaere
Coördinatie: Paule Verbruggen

www.amsab.be

U MAAKT GESCHIEDENIS
WIJ BEWAREN ZE

muur 1 N en 2 FR



muur 3



muur 4



muur 5



muur 6A



muur 6B

moet weg



muur 6C



muur 7



muur 8



muur 9



muur 10

tekst nieuw deel



muur 11



muur 12 ?

+ foto die nog komt van Bart De Waele


