


Wanneer je niet buiten je 
kring hoeft te treden blijft 
je wereldbeeld onveranderd. 
Diversiteit vraagt moed” 

Halleh Gorashi, 
hoogleraar diversiteit

“

Is een kunstproject ter bevordering 
van inclusief basisonderwijs met 
familieverhalen als uitgangspunt.

Is een divers netwerk van ondernemende 
kunstenaars. Ben je werkzaam op een 
basisschool en geïnteresseerd in het project 
No Guts No Glory, kijk dan op onze website
www.werkelijkheid.com of mail naar
info@werkelijkheid.com.

Kinderen verzamelen familieverhalen n.a.v. 
familievoorwerpen
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Van kunst naar expositie
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