BRIEFING

BELANGRIJKE DATA

Schrijf in naam van de Belgische bevolking de
verontschuldigingen voor ons koloniale verleden
aan de Congolese bevolking.

Deadline: insturen kan vanaf 17/04/2019 tot
03/05/2019 om 23:59.

CONTEXT
Als we als bevolking naar elkaar toe willen groeien,
moeten we racisme aanpakken bij de wortels. Eén
van die wortels: ons koloniale verleden. De enige
manier om vooruit te gaan, is door die zwarte pagina
uit onze geschiedenis te erkennen. Dus daarom,
‘sorry is een begin’.
De officiële verontschuldigingen aan de Congolese
gemeenschap - alle Congolezen dus - blijven op
zich wachten. Maar wat ons staatshoofd en onze
instellingen niet doen, kunnen wij als bevolking wél.
Want de sterkste verontschuldiging is diegene die
door de bevolking gedragen wordt. Een professionele
jury zal alle brieven lezen en uit de vijf best scorende
brieven mag de Belgische bevolking zélf haar
favoriete verontschuldiging kiezen.
Als vertegenwoordiger van de creatieve
communicatie-industrie willen we bij Creative
Belgium met dit project aantonen dat je als
copywriter ook maatschappelijk een verschil kan
maken en hoe de juiste woorden mensen weer
dichter bij elkaar kunnen brengen. Meer informatie
over het koloniale verleden van België kan je vinden
op de website: www.sorryiseenbegin.be/verdiep-je
Je verontschuldiging wordt beoordeeld op de
volgende punten:
•
•
•
•
•

De juiste toon
Inlevingsvermogen
Diepgang en kennis van zaken
Geschreven met gevoel
Grammaticaal correct

Uitslag: de 10 beste briefschrijvers krijgen tussen
14/05/2019 en 16/05/2019 bericht. Zij worden
verwacht om hun versie van de verontschuldigingen
op 17/05/2019 te komen voorlezen. De jury zal dan
bepalen welke de 5 beste brieven zijn. De 30 andere
beste schrijvers krijgen vanaf 14/05/2019 bericht
en worden uitgenodigd voor de workshops en
masterclasses copywriting.
Vanaf 17/05/2019 kan er gestemd worden en op
31/05/2019 wordt bekend gemaakt welke brief de
favoriet is van de Belgische bevolking.
De masterclasses copywriting zullen doorgaan op
vrijdag 31/05/2019 en op vrijdag 07/06/2019.
Praktisch
• Maximale lengte: 4.000 karakters
(exclusief spaties)
• Aanvaarde documenten: .doc, .docx, .pdf
• Maximale bestandsgrootte: 3 mb

