
 

 

 

 

1 De kracht van verbinden in film 

Een (bewegend) beeld zegt soms meer dan woorden. Hieronder vind je enkele videoclips, 

kortfilms … waar het thema ‘verbinding’ centraal staat. Ook het beeld van de boom vind je terug 

in sommige video's. 

1.1 In verbinding met jezelf (wat is verbinding?) 

Steven Geldof vertelt over wat verbinding voor hem betekent. Op welke manier ben ik verbonden 

met mezelf en wat zijn de positieve gevolgen hiervan? 

https://www.youtube.com/watch?v=f-hfNJzgI94 

 

1.2 A Powerful experiment 

In dit krachtig experiment van Amnesty International werden mensen uitgenodigd om elkander in 

de ogen te kijken. Het resultaat is erg verrassend, ontroerend en verbindend! 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ5zx__Iavs 
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1.3 Free Hugs (knuffels) in London 

Het is een experiment waarvan je zeker al gehoord hebt: wat gebeurt er als je gratis knuffels 

uitdeelt (aan wildvreemde mensen)? Dit gebeurde er in Londen … 

https://www.youtube.com/watch?v=9XgAyoyMT4Y 

 

1.4 Most beautiful Moments of Respect and Fairplay in Sports 

In dit filmpje zien we de sportwereld op zijn mooist. Soms maken competitie en concurrentie 

plaats voor fairplay en respect. Verbinding is nooit ver weg! 

https://www.youtube.com/watch?v=-mp-ttAXW4w 
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1.5 Social Experiment in China: I’m Gay, would you hug me? 

Iemand in China staat op straat met een trui met de boodschap: “Im Gay, would you hug me?”. 

Wat gaat er gebeuren? Het resultaat is zowel verbindend als ontroerend… 

https://www.youtube.com/watch?v=UISZz_nFTNQ 

 

1.6 This Girl was getting bullied. How these people reacted will amaze you. 

Een sociaal experiment: een meisje op straat wordt gepest. Hoe zullen omstaanders reageren? 

Zullen ze stilzwijgen en niets doen of durven ze het op te nemen voor het meisje? 

https://www.youtube.com/watch?v=PqU-hnowpZA&lc=UgxDe6TXybEVzYJIDjx4AaABAg 
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1.7 All That we Share 

In dit filmpje van TV Denmark 2 worden mensen uit ons hokjesdenken gehaald. Er is namelijk 

meer dat we delen, dan waarin we verschillen.  

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc  

 

1.8 Reclame Amazon Prime – Priest and Imam meet for a cup of tea 

In deze reclamevideo van Amazon spelen een imam en een priester de hoofdrol. Een verrassend 

verbindend filmpje! 

https://www.youtube.com/watch?v=WdymvD9B0qE  
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1.9 Kortfilm: The Tree 

Een erg ontroerende kortfilm over een boompje, een meisje en haar vader in de woestijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=ppACa98KCXU  

 

1.10 Franciscus en de sultan – Museum De Mindere 

Zo’n 800 jaar geleden ontmoette Franciscus sultan Malek Al-Kamil. Museum De Mindere maakte 

een mooi filmpje over dit verbindend moment. Meer info op www.demindere.be  

https://www.youtube.com/watch?v=Xwlj2_s6uDE  
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1.11 If the World were 100 people 

Hoe zou de wereld eruit zien moest hij uit slechts 100 mensen bestaan? In dit filmpje kom je het 

te weten … 

https://www.youtube.com/watch?v=QFrqTFRy-LU  

 

1.12 Dansen wereldwijd: Jiggy – Silent Place 

Dansen verbindt mensen. In dit filmpje zie je verschillende dansstijlen en tradities wereldwijd. 

https://www.youtube.com/watch?v=sZ6oC_c1w9M  
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1.13 Muziekclip: Einaudi ABC 

Laat je raken door deze prachtige videoclip. Menselijke lichamen worden letterlijk verbonden met 

elkaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=boZ1N4_jGaI  

 

1.14 Kortfilm: DIFFERENT by Sahneek Rahman 

Deze kortfilm start met een ontmoeting op een bankje … 

https://www.youtube.com/watch?v=yu24PZIbkoY  
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1.15 TED Talk – Paus Franciscus 

In 2017 gaf Paus Franciscus deze inspirerende TED-Talk.  

https://www.ted.com/talks/his_holiness_pope_francis_why_the_only_future_worth_building_incl

udes_everyone?language=nl#t-494  

 

 

https://www.ted.com/talks/his_holiness_pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone?language=nl#t-494
https://www.ted.com/talks/his_holiness_pope_francis_why_the_only_future_worth_building_includes_everyone?language=nl#t-494

