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SDD ONLINE EDUCATIEF SPEL 

 

Een van de belangrijkste resultaten van SDD is 
het online educatieve spel dat deelnemers de 
complexiteit van discriminatie laat zien. Het spel 
is gebaseerd op echte levenservaringen van 
mensen die gediscrimineerd worden. Lees meer 
Het spel is ook een detectivespel. Wie heeft het 
gedaan? Wie wil het schilderij stelen? Speel en 
kom erachter. 

 

 
GEZOCHT 
Online testers van het spel komen op 23 februari 
om 19.00 samen om het volledige spel te testen.  
Interesse om mee te doen? Geef je naam en e-
mailadres door aan Jonas Bernitt 
(jonas@afedemy.eu) en je krijgt de link. 

IN DE SCHIJNWERPERS 

 

Bildungsstätte Anne Frank, Frankfurt (Duitsland) 
 
In vier korte filmpjes legt Nava Zarabian van de 
Anne Frank Stichting uit waarom ze aan het SDD-
project hebben meegedaan, wat ze leuk vonden 
en wat ze hebben geleerd. 
 
Lees meer 

 

Partner SHINE2 Europe uit Coimbra (Portugal) 
heeft zich bij het SDD-project aangesloten 
omdat dit project aansluit bij hun missie en hun 
opvattingen over de inclusie van mensen van 
alle generaties en culturele achtergronden.  
 
Lees meer 
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Partner AGE Platform Europe sloot zich aan bij 
het SDD-project omdat bescherming tegen 
leeftijdsdiscriminatie, bevordering van gelijke 
rechten en participatie de hoekstenen in hun 
agenda zijn. Lees voor meer informatie het 
volledige artikel online. 
 
Lees meer 
 

 

 

Uit de zevende evaluatie van de ‘gedragscode 
voor de bestrijding van illegale haatzaaiende 
uitlatingen op het internet’ blijkt dat het aantal 
meldingen dat binnen 24 uur wordt behandeld 
is afgenomen ten opzichte van 2021. Alleen bij 
TikTok zijn de prestaties verbeterd. 
 
Lees meer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je hebt deze nieuwsbrief ontvangen omdat je verbonden bent met het werk van de partners van het SDD-project: ISIS 

GmbH, SHINE 2Europe, Bildungsstätte Anne Frank, Charles University, Lunaria, AGE Platform Europe en AFEdemy. 

Als u zich wilt afmelden, laat het ons dan weten. 

https://sdd-game.eu/nl/in-the-spotlight-age-platform-europe-nl/
https://sdd-game.eu/nl/hate-speech-online-new-data-from-the-european-commission-nl/

