JAARVERSLAG 2013

beeldenstorm

Inleiding:
Dit is het veertiende jaaroverzicht op een rij, dit overzicht van onze bedrijvigheden en onze beslommeringen is een getuigenis van de
volharding van alle medewerkers van Beeldenstorm, waarvoor mijn oprechte dank.
De Beeldenstormers doorstonden dit jaar heel wat beproevingen:
Het gevecht met de steeds krapper wordende subsidies;
De spierverrekkingen opgelopen bij het inhalen van de lege netten;
De schrijfkrampen opgelopen bij het invullen en verwerken van aanvragen, verslagen en verantwoordingen;
De deadride tegen de tijd;
De onzekerheden over de nieuwe huisvesting van Beeldenstorm;
De onzekerheden over onze toekomst in het onderwijs met onze kunsteducatieve projecten;
De kleine kantjes van sommige mensen;
Het verlies van Henriette Roth.
Dit jaarverslag is opgedragen aan onze lieve juf Roth, we missen haar elke dag .
-- Hoofdstuk 1: hier grasduinen we door onze werkzaamheden in het kader van de Stedenfondsovereenkomst.
-- Hoofdstuk 2: is gewijd aan onze activiteiten gesubsidieerd via de cel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het project deeltijds Kunstinitiatie Onderwijs, Vlaanderen. Hier wensen we je er attent op te maken dat we hier het inhoudelijk
jaarverslag van het schooljaar 2013-2014. De atelierberekeningen werden echter wel gemaakt op basis van de gegevens
van het kalenderjaar 2013.
-- Hoofdstuk 3: omvat ons verslag Sociale economie.
-- Hoofdstuk 4: brengt het personeelsoverzicht.
-- Hoofdstuk 5: bevat de samenwerkingsverbanden.
-- Hoofdstuk 6: opvolging producties.
-- Hoofdstuk 7: alternatieve straffen.
-- Hoofdstuk 8: brengt jullie ons besluit met een vooruitzicht op de activiteiten van 2013.
Veel leesgenot

Nik Honinckx, 20 mei 2014

Initiatiefnemer: Beeldenstorm vzw
Initiatief:

- Kunsteducatieve activiteiten
- Beelden & Verbeelden: Activiteiten die de toeleiding tot de kunsten bevorderen
- Na School: ateliers voor kinderen
- Toeleiding tot de sociale economie

De Stedenfonds middelen worden ingezet voor volgende activiteiten:
-- Beelden & Verbeelden: Activiteiten die de toeleiding tot de kunsten bevorderen
-- Na School: ateliers voor kinderen
-- 1001 Kuregemse vertellingen: producties

Hoofdstuk 1: hier grasduinen we door onze werkzaamheden in

het kader van de Stedenfondsovereenkomst.
Te bereiken resultaten eind 2013:
			

Organisatie van een brede waaier laagdrempelige, buurtgerichte sociaal-artistieke ateliers die de toeleiding tot de kunsten bevorderen.
-- Keramiekatelier: wekelijks (60 ateliers)
-- Dansen à la carte: 3x per maand (22 ateliers)
-- Op maat geknipt: creatief naaiatelier, wekelijks (44 ateliers)
-- Op verzoek: ateliers tijdens de schoolvakanties
-- Begeleiding, op verzoek, van creatieve processen in het jeugdwerk
-- 24karaat en +: maandelijkse artistieke salons door vakspecialisten en kunstenaars, gekoppeld aan het jaarthema
“1000 jaar Sint Guido”
De realisatie van producties gegroepeerd onder de noemer “1001 Kuregemse vertellingen”

beelden & verbeelden

De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten
-- Crea-ateliers voor kleuters: 		
25 ateliers
-- Crea boem, mixed media ateliers:
44 ateliers
-- Op verzoek: 				
ateliers tijdens de schoolvakantie
-- Begeleiding op verzoek van creatieve processen in het Jeugdwerk i.s.m JES en WMKJ’s
-- Nieuwe activiteiten:
-- Dansatelier KIK: 				10 ateliers				
-- Dansatelier Hartje Anderlecht: 		
10 ateliers				
-- Naaiatelier voor kinderen: 		
10 ateliers
-- Vakantieatelier Spelen met Nano:
1 speelweek

“na school...”
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“1001 Kuregemse Vertellingen” ...
			

-- De organisatie van het tentoonstellingsparcours “Het Beest in de Mens” apotheose van sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten
met de partners van het Anderlechtse Cultuurbanket.
-- Een kunstenparcours voor en door de wijk en kanaalzone: “Het beest in de mens” in samenwerking met Zinnema en het Anderlechtse
Cultuurbanket, waaronder de academies Woord & Muziek en Beeldende Kunsten Anderlecht
-- Vertoning van het project “Klokkenluiders”, dansfilm met uitvoering compositieopdracht.
-- De ondersteuning en de promotie van “ernstige muziek” door het ter beschikking stellen van de studio
-- De ondersteuning van jonge musici door het maken van promomateriaal; portretten, docukortfilm
-- De uitbouw van een educatief programma voor het memoriaal in de Dossin Kazerne
-- De uitbouw van diverse activiteiten in het kader van genocidebestrijding in samenwerking met de Dossin Kazerne
-- De uitbouw van “Het Gala van de Vortige Trekhond”, een activiteit waarbij uitzonderlijke activiteiten en producties in de kijker worden gezet.
-- De nieuwjaarsreceptie
-- Participatie aan evenementen opgezet i.s.m. de gemeente Anderlecht met betrekking tot “1000 jaar Sint-Guido”
-- Promotie en uitvoering eigen producties waaronder Beeldenstorm TV, vzw Trekhond
-- Voorbereiding nieuwe kunstuitgave “Het beest in de mens”
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Meetindicatoren:
Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12
12 -13
14-15
16-17
18-19

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Aleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Totaal
Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties
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Subsidie:
Voor de realisatie van vooropgestelde doelstellingen door het Stedenfonds voor de periode januari tot december 2013, wordt een subsidie uitgekeerd
van €183.000.
-- €180.000 Stedenfondsmiddelen
-- €3.000 afkomstig uit de middelen met betrekking tot de tewerkstellingsmaatregel
De begunstigde wordt trimestrieel uitbetaald.
De betalingen gebeuren telkens de eerste maand van elk trimester van het kalenderjaar.
De betaling van het vierde trimester wordt verricht na ontvangst van de inhoudelijke en financiële verantwoording.
Personeel aangesteld voor deze opdracht wordt aangesteld door de begunstigde organisatie, die als werkgever de verantwoordelijkheid draagt voor
de te sluiten arbeidsovereenkomsten, het personeelsbeleid en de administratie.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan geen waarborg geven voor de continuering van de omschreven opdracht na 31 december 2013.
De begunstigde moet de nodige maatregelen treffen om de opzegtermijn van het personeel dat gefinancierd is met deze middelen te eerbiedigen.
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Subsidie educatieve aanbod schooljaar 2013-2014:
In september 2013 bedroeg onze toelage van de VGC Algemene directie Onderwijs en Vorming €28.800 voor de werking “Beletterd & Betekend”.
Beeldenstorm diende voor haar activiteiten “Beletterd & Betekend” een aanvraag in als begeleidingsproject bij VGC Onderwijs.
VGC-Onderwijs ontwierp in 2012 een vernieuwde reglementering en aanvraagprocedure.
De aanvraag van Beeldenstorm omvatte de bediening van 3 gemeentelijke basisscholen, namelijk:
-- School 13
-- Kameleon
-- Veeweide
De subsidie werd verminderd met € 7.200
					€ 11.200

t.o.v. schooljaar 2012-2013
t.o.v. schooljaar 2011-2012

Beeldenstorm versterkt deze werking door een samenwerkingsverband aan te gaan met de projecten “Deeltijds Kunstinitiatie”, een initiatief van
Onderwijs Vlaanderen, dat tot doel heeft om via docenten, uit het deeltijds kunstonderwijs, buurtgericht naar concentratiescholen te werken.
De docenten die hier werden aangetrokken zijn:
-- Ruth Stijnen:		
muziek
-- Malanka Lannoyé:		
beeldend
Deze docenten staan op de loonrol van de Academie woord en Muziek van het Gemeenschapsonderwijs te Anderlecht
Beeldenstorm ontvangt een vergoeding van 6000 Euro voor de coördinatie en materiaal kosten.
Volgende artiesten werden ingezet door Beeldenstorm
-- Sem Bucman:		
multimedia
-- Personeelsleden werkzaam in het opleidingsproject, animatie, sociale economie Beeldenstorm
Logistiek:
-- Onderhoudspersoneel en personeelsleden multimedia (website en grafische toepassingen)
Voor het schooljaar 2013-2014 werd er door de scholen ook een financieële bijdrage geleverd:
-- School 13:			
€ 2.476
-- Scheut:			€ 2.075
-- Kameleon:			€ 2.200
-- Brede school Kuregem: € 1.000
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Sociale economie:
Voor deze opdracht dienen wij jaarlijks gefragiligeerde personen te omkaderen.
Wij recruteren deze mensen (Art.60) via de OCMW instellingen van:
-- Dilbeek
-- Tervuren
-- Schaarbeek
-- Sint-Jans-Molenbeek
-- Anderlecht
Daarnaast worden er ons ook jongeren voorgesteld via de projecten deeltijds leren en de brugprojecten die in het Brusselse voornamelijk worden
gecoördineerd door Don-Bosco.
-- Nom de l’association ou de l’entreprise					
Beeldenstorm
-- Forme juridique								vzw
-- Statut									ILDE AGREEE A PARTIR DU 01/04/2011 (3,00)
-- Nbre de public cible en ETP AU 15/02/2011
-- Nbre de public cible en ETP AU 15/02/2012				
6,00 €
-- (1) Montant suivant l’Ordonnance					
69.000,00 €
-- (2) Montant demandé par la Structure					
69.000,00 €
-- (3) Montant MAX. qui sera octroyé = le plus petit entre (1) et (2)
69.000,00 €
Er werd ons, ondanks de bovenstaande berekening voor 2013 een budget van 31.866,47 Euro toegekend.
Onze doelgroepmedewerkers werden ingezet in volgende ateliers:
-- Grafisch atelier
-- Decor en standenbouw
-- Onderhoud en klusjesdienst
-- Onthaal
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De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten: Crea boem
-- Crea boem: 25 ateliers mixed media

“na school...”

Begeleiding: Rachida Mechal, Julienne Kumuangedi, Wim Carels, Beron Kamanzi Gomonza en Leentje Pirson
Telkens op woensdagnamiddag wordt er een beeldend atelier ingericht. Kinderen tussen 6 en 12 jaar werken met plastische materialen, rond twee- en
driedimensionele vormgeving.
Deze creatieve sessies worden telkens ingeleid met verhalen en beeldmateriaal en worden gelinkt aan grote figuren uit de plastische kunsten.
Belangrijke aandachtspunten in dit atelier zijn:
-- sfeerschepping,
-- naar verhalen luisteren en zelf verhalen maken,
-- het speels aanleren van het Nederlands,
-- aandacht voor het individu,
-- leren in groep werken,
-- het leren appreciëren van de creatieve vaardigheden door het resultaat de gepaste aandacht te geven,
-- toonmoment:
-- groepstentoonstelling,
-- inpassen in de themawerking van Beeldenstorm:
-- “Het Beest in de Mens”
-- “Het Verschil”
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Aantal

Leeftijd
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Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Aleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

12 16 Anderlecht

Kuregem

12 Afrikaans
13 Maghrebijns
3 Mediteraans

Totaal
Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

creaboem

14.00-16.00

1

20

28
16

560

Kookatelier Culicure:
Begeleiding: Leentje Pirson en Julienne Kumuangedi
Op woensdagnamiddag kunnen een 3-tal kinderen terecht in het kookatelier van Beeldenstorm. De kinderen krijgen hier de gelegenheid om de basis
keukenvaardigheden aan te leren. De aandachtspunten in dit atelier zijn:
-- gezonde voeding: gebruik van fruit in smakelijke vieruurtjes, toepassingen met minder suiker,
-- hygiëne,
-- wegen en verhoudingen,
-- taal, buurtontwikkeling: boodschappen worden in de buurt gedaan, kinderen leren omgaan met andere talen, vertalen
naar het Nederlands,
-- Presentatie.
Aantal Leeftijd
Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Beroep
♀ ♂ Stad - Gemeente Wijk
Aleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

Gem.
3

Gem.
6-12

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

2 Afrikaans
2 Maghrebijns
1 Mediteraans

3

2

Anderlecht

Kuregem

Totaal

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Culicure

14.00-16.00

1

10

5
17

50

Dansateliers voor kinderen KIK:
Begeleiding: Gregory Delannay
Beeldenstorm beantwoordde aan de oproep van KIK om een gediversifieerder aanbod aan de atelierparticipanten aan te bieden.
Bij de kinderen was er een grote vraag tot het volgen van een Hip-Hop dansatelier. Gregory Delannay werd gezien zijn ruime ervaring en staat van
dienst in deze dansdicipline verzocht om dit atelier uit te bouwen. Sinds september 2013 kunnen kinderen deelnemen aan dit wekelijks atelier op
woensdagnamiddag. Gregory vervult reeds 5 jaar een halftijdse opdracht in Beeldenstorm als videast - monteur, de doelgroep is hem bijgevolg niet
onbekend. Om de 14 dagen krijgen wij de polyvalente zaal van de Curo-Hall ter beschikking, de overige woensdagen gaat het atelier door in de
opname-studio, hetgeen niet ideaal is. Kinderen en begeleiders van KIK genieten van dit nieuwe aanbod en vinden de methode en de inhoud van
deze dansinitiatie zeer inspirerend en leuk.
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Atelier
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Hip-Hop

14.00-16.00

1

10

28
18

280

Dansateliers voor kinderen “Hartje Anderlecht”:
Begeleider voor “Hartje Anderlecht”: Thor Vandenbossche
Brede school “Hartje Anderlecht” verzocht ons eveneens om een activiteitenaanbod aan te reiken, Beeldenstorm sprak Thor Vandenbossche voor deze
opdracht aan. Thor is een oud-medewerker van Beeldenstorm, hij realiseerde voor dit woensdagnamiddagaanbod een aantal dansateliers. Daarnaast
werd er een open ateliermoment georganiseerd tijdens de buitenspeeldag. Een happening voor kinderen waarbij een gedeelte van de straat voor de
school verkeersvrij gemaakt werd. Kinderen en begeleiders genoten van het aanbod, de ateliers gingen door in de turnzaal van de school. Deze zaal
leent zich echter moeilijk voor dit soort activiteit daar de acoustische eigenschappen van deze sporthal erg storend zijn.

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
6-7
7-8
9-10
11-12

10
5
5
Totaal

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

12 8

Kuregem

Anderlecht

8 Afrikaans
2 Belgisch
5 Mediterraans
5 Aziatisch

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Hip-Hop

14.00-16.00

1

10

20
19

200

Mixed media-ateliers voor kleuters: 25 ateliers

Ateliers werden georganiseerd op dinsdagavond, zeventien kinderen uit de laatste kleuterklas, werden ondergedompeld in een crea-atelier. Met dit
atelier willen we de peuters wat laten wennen aan ons huis met het oog op de intensere ontmoetingen bij hun overgang naar het eerste studiejaar.
De peuters verplaatsen zich in de wijk, onder begeleiding van de KIK-medewerkers.
De activiteiten bevatten eenvoudige knutsel en tekenopdrachtjes, die gegeven worden door een medewerkster van Beeldenstorm en een begeleider
van KIK.
Bijzondere aandacht wordt er geschonken aan de uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van de kinderen, en dit al spelenderwijze.
Materialen die gebruikt worden tijdens deze sessies zijn ondermeer:
-- Kleurenbeest waarbij wij vanuit een verhaal omgaan met collage. 							
De oudste kleuters werden telkens op dinsdagavond van 15u30 tot 17u00 ondergedompeld in een gewenningsatelier.
In dit atelier willen we de kinderen prikkelen met de verschillende muzische expressie vormen.
			

Begeleiding van dit atelier: Mieke De Bisschop, Wim Carels, Beron Kamanzi Gomonza, Julienne Kumuangedi

We merkten dat in deze groep een aantal hyperkinetische kinderen en een paar kinderen met gedragsstoornissen aanwezig waren.
Rust brengen in deze groep is dus een eerste werkpunt. Verschillende methodes werden hiertoe aangewend:
-- Werken met verhalen via een verhaalmethode, waarbij cartoon-achtige tekeningen bepaalde emoties opwekken, met deze
prikkels maken de kleuters hun eigen verhaal.
-- Dit verhaal gaan zij vervolgens uitbeelden, tekenen, knutselen of zingen.
-- Relaxatieoefeningen: kinderen krijgen relaxatie tapijtjes en worden begeleid in het beluisteren van klanken en muziek via
basis yoga oefeningen.
Aantal Leeftijd
Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Beroep
♀ ♂ Stad - Gemeente Wijk
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
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9

5
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Totaal
Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

kleuters

15.30-17.00

1

28

14
20

392

Op maat geknipt naaiatelier voor kinderen:
Begeleiding Seïdou Bah - Julienne Kumuangedi
Om ons aanbod in het vrijetijds gebeuren te versterken stellen we het naaiatelier op woensdagnamiddag open voor het jonge volkje.
Kinderen leren omgaan met naaimachine en naald en draad. Dit rollenpatroon doorbrekend atelier slaat aardig aan.
Kinderen maken verkleedkledij, knuffels, zitkussentjes, speelhemdjes, vlaggen en allerlei leuke hebbedingetjes.
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naaiatelier

14.00-16.00

1

10

3
21

30

Ateliers tijdens de schoolvakanties Robot-atelier Spelen met Nano 8 tot 12 juli 2013
Begeleiding: Yorgos Patsis, Audiovisual Engineer/Researcher
AV Lab - Nosey Elephant Studios
ETRO-iMinds, Vrije Universiteit Brussel
Building Ke - Pleinlaan 2
1050 Etterbeek - Brussels
“Robot Week” met ETRO’s AVSP team en AV lab
Als een onderdeel van de zomer activiteiten voor kinderen zal het ETRO AudioVisual Signal Processing (AVSP) team, dat ondersteund wordt door hun
Audio-Visueel Lab (AV lab) een “Robot week” voor kinderen houden in Beeldenstorm.
Dit in samenwerking met Beeldenstorm en KIK Anderlecht. In deze “Robot week” zullen de kinderen de kans krijgen om te dansen en spelletjes te spelen met de NANO robot.
Deze activiteit is gebaseerd op de “Child-Robot Interaction activities” binnen het Aliz-e (EU FP7) project. De motivatie achter dit project is het aan kinderen introduceren van robots en onderzoek naar kind-robot interactie.
-- Aliz-e project: www.aliz-e.org
-- AV lab: www.etro.vub.ac.be/research/Nosey_Elephant_Studios/
-- Beeldenstorm: www.beeldenstorm.be
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Alleenstaand
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7

Wijk

5

8 Maghrebijns
3 Belgisch

Totaal
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Nano

10.00 -16.30

2

10

12
23

240

Begeleiding op verzoek van creatieve processen in het jeugdwerk i.s.m. JES en WMKJ’s
Een student van de Erasmushogeschool, richting Pedagogiek (van het jonge kind), volbracht haar stage op Beeldenstorm.

Atelier
Mixed media kleuters
Crea boem
Dansatelier KIK
Dansatelier “Hartje Anderlecht”
Naaiatelier
Culicure (kookatelier voor kinderen)
Ateliers tijdens schoolvakanties “Spelen met Nano”
Begeleiding jeugdwerk
Totaal

Gevraagd in convenant
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Uitgevoerd
28 ateliers
20 ateliers
10 ateliers
10 ateliers
10 ateliers
10 ateliers
10 ateliers
één stagair
98 ateliers

verschil

0

De organisatie van na- en buitenschoolse activiteiten:
Onze bevindingen betreffende de organisaties voor kinderen afgestemd op de doelgroep KIK is verdeeld.

De kinderen tussen 5 & 12

Enerzijds ervaren wij een groot welbevinden van de kinderen van deze doelgroep. De activiteiten kunnen rekenen op een ruime bezetting, onze ateliers bereikten tijdens het schooljaar hun saturatiegrens. Gedurende de schoolverloven kan er nog gewerkt worden aan een specifiek activiteitenaanbod. Juli 2013 werd er een zeer verdienstelijke opzet ingericht namelijk “spelen met de Nano” dat op veel bijval kon rekenen. In het algemeen merken
we een mooie vooruitgang met de kinderen die onze ateliers reeds een aantal jaren beleven en we stellen vast dat we langzaam evolueren naar regelmatige participanten. We brachten door middel van een aantal nieuwe ateliers wat extra zuurstof in onze werking. De Hip-Hop ateliers, het naaiatelier
en de intensere activiteiten in ons gezond voedingsatelier waren een schot in de roos en hierbij wisten wij ons activiteitenaanbod aanzienlijk uit te
breiden. Er onstond een hechte band tussen de kinderen en de Beeldenstorm begeleiders.

Ouders

Hier blijft de interesse ondermaats en beperkt tot de moeders. Er worden door onze bevragende partners te weinig inspanningen gedaan om aan de
ouders inzage te geven in onze werking en haar eigenheid. De focus wordt eerder gelegd op de IBO Nest werking, hetgeen wij betreuren. Nochtans
wordt er in de Beeldenstormwerking voldoende aandacht besteed aan de documentering van onze opdracht ondermeer via audio-visueel materiaal
en tentoonstellingen van het plastisch materiaal. Deze muzische vruchten werden getoond tijdens de nieuwjaarsreceptie en de verschillende tussentijdse toonmomenten. Een bezinning rond ouderintegratie dringt zich op, er moet getracht worden om de focus van de nestwerking te verschuiven naar de webwerking. Wij voelen ons in onze missie geenszinds ondersteund door de inrichtende macht -welzijn en gezondheid- die haar pijlen,
volgens ons, te sterk richt op het IBO-nest gegeven.

De KIK begeleiding

Wij zijn niet altijd even gelukkig met de begeleiders “meesters en juffrouwen” die opgeleid worden op de werkvloer, lees het IBO-nest. Er is nauwelijks aandacht voor de bevindingen en de vragen van de artistieke begeleiders van Beeldenstorm. Wij blijven het betreuren dat in de KIK constructie
niet is ingegaan op onze wens tot een verdeling van de gescostatuters en de generatiepactmedewerkers met lage scholingsgraad. Een evenredige
verdelig van deze medewerkers tussen net en web had zeker geleid tot een kwaliteitsverbetering van de opleiding van deze doelgroepmedewerkers. Zo zouden ze naast een algemene vorming ook een specifieke creatieve vorming kunnen meekrijgen afgesteld op de doelgroep kinderen.
We missen hier het tandem-verhaal dat wij uitbouwden voor de kunsteducatie in het onderwijs. KIK begeleiders ondergaan meestal op een pasieve
manier de ateliers en hebben te weinig pedagogische bagage. Dit alles uit zich vaak in eigenaardige attitudes die niet thuis horen in een open creatieve omgeving.
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De Beeldenstorm begeleiding

Naast de uitbreiding van ons activiteitenaanbod werd er ook gezorgd voor een zeer vakkundige begeleiding, een item dat wij hoog in het
vaandel houden en waarbij ik bij deze mijn meest gewaardeerde dank aan al onze begeleiders wil uiten. Allen zijn ze het roerend eens met de
stelling dat het uitermate belangrijk is om een sterk en kwalitatief, muzisch en zintuigelijk aanbod naar de kinderen toe te ontwikkelen. Hiervoor werd langs onze zijde kosten nog moeite bespaard. Samen komen wij tot de vaststelling dat de doelgroep kinderen in al hun diversiteit
een boeiende en leuke uitdaging vormen. Onze medewerkers betreuren echter de attitude die wij van onze “bevrager - begeleiders” ervaren,
ondermeer:
Het opleggen van regeltjes en beperkingen die een uitermate nefaste invloed hebben op onze werking.
Maar tevens de arrogante houding en de schromelijke tekorten van de doelgroepbegeleiders, waarbij wij schijnen te ondervinden dat er nauwelijks sprake is van enige bijsturing. Soms vragen wij ons echt af of deze mensen echt “met liefde voor de kinderen en het vak” gekozen hebben voor een job in deze sector. Wij vinden dat onze doelgroepkinderen geen slachtoffer mogen zijn van de grillen van onvoldoende gekwalificeerd personeel. Een bijsturing is bijgevolg een dringende noodzaak. Wij hebben sterk de indruk dat de zogenaamde stuurgroep, de oprichters
van weleer buiten spel worden gezet en dat de KIK-werking wordt gerund door Kind & Gezin en de “raad van bestuur” van een Gemeentelijke
vzw waar de stichters zelfs geen afgevaardiging in hebben.

Besluit

Mits aandacht voor bijscholing continueren wij deze activiteiten. De werkpunten zijn:
-- Een degelijke afstemming van de doelgroepbegeleiders KIK op de sociaal-artistieke werking van Beeldenstorm. Dit zou kunnen gebeuren
door de organisatie van gezamelijke intake gesprekken van nieuwe doelgroep medewerkers, belast met muzische opdrachten, een raadpleging van de stuurgroep KIK bij aanwerving van personeel lijkt mij een eerste stap in de goede richting.
-- Een grondige reorganisatie van het KIK web model.
-- De betrokkenheid met de buurt blijft een werkpunt waarbij er ernstig rekening gehouden dient te worden met het uitzonderlijke statuut
van de Kuregemse bevolking, “Mensen in Tranzit”. Dit is reeds een gedeeltelijke verklaring voor de schamele betrokkenheid van de bewoners in het sociaal cultureel weefsel.

Wijkcontract

Of het zoveelste wijkcontract Passer gaat bijdragen aan een zinvolle invulling van het vrijetijdsgebeuren is zeer de vraag. Beeldenstorm wordt
geconfronteerd met een verhuis van haar werking. Na 15 jaar werking en activiteitenaanbod op een destijds verwaarloosde site zijn wij erin
geslaagd om op de huidige locatie, Bergensesteenweg 145, een sociaal artistieke baken op te zetten. Met veel moeite werd hier een omgeving
ter beschikking gesteld voor de uitbouw van dit aanbod. Eng politiek denken confronteerde ons echter ook met allerlei blokkages.
-- weigering samenwerking van Franstalige gemeentediensten
-- beperkingen van zaal gebruik
-- verbod om langer gebruik te maken van het publieke park van de Curo-Hall
-- kortzichtigheid ten gevolge van communautaire spelregels.
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Ondanks dit wist Beeldenstorm een fraaie werking uit te bouwen, waarvan zij hoopt deze verder te kunnen ontplooien op haar nieuwe locatie. Wij
hopen echter niet geconfronteerd te worden met spoken uit het verleden. Vandaar dat volgend bezwaarschrift aan huidig schepen Elke Roex werd
overgemaakt.

MADE IN CURE

GHEM

Bezwaarschrift wijkcontract Passer
Geachte dossierbeheerder, gelieve hierbij ons bezwaarschrift (tekst in het zwart gedrukt) te ontvangen:

Luik A

1a. Oprichting van een conciërgegebouw
Behoud eensgezinswoning aan de straatkant om er het conciërgegebouw in onder te brengen van de nieuwe infrastructuur die gelegen is in het centrale en achterste gedeelte van het gebouw
Aangezien het gebouw in goede staat is (recente renovatie), vereist het geen investering van het wijkcontract. De woning kan onmiddellijk in gebruik
genomen worden.

Luik A

De conciërgewoning maakt deel uit van de kunsteducatieve en vrijetijdswerking van Beeldenstorm partner in het project “Made in Cureghem.”
De woning zal benut worden als:
verblijf kunstenaars in tijdelijke residentie:
-- Podiumkunstenaars (Europees jongerenverband)
-- Beeldend kunstenaars
Als tijdelijk verblijf voor medewerkers die avond en weekend activiteiten verzorgen.
Als gemeenschapshuis voor gefragiligeerde jongeren uit Kuregem, die een opvolging genieten bij MPI Levenslust.
De behoefte aan een conciërge, zoals deze functie momenteel in gemeentelijke initiatieven wordt waargenomen, lijkt ons gezien de beperkte beschikbaarheid, uurrooster, compensatieregelingen, eerder een hinder dan een hulp.
Het beheer van dit gebouw wordt waargenomen door vzw Beeldenstorm via erfpacht.
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1b. Inrichting van een infrastructuur voor jongeren
Het project omvat:

-- het in erfpacht nemen van het gebouw dat door Beliris aangekocht werd;
-- de lichte renovatie en de inrichting van ateliers voor artistieke en culturele activiteiten en van een polyvalente zaal voor activiteiten die
bedoeld zijn voor jongeren.
-- Aangezien het gebouw in goede staat is (recente renovatie), zullen de werken vooral betrekking hebben op de creatie van een aantrekkelijke gevel langs het toekomstige park van de Kleine zenne. De lokalen zelf vereisen maar heel weinig inrichting en zouden dus vrij snel
in gebruik genomen kunnen worden.

Doelstellingen:

Dit project maakt het mogelijk:
-- het parascolaire activiteitenaanbod binnen de artistieke en culturele domeinen aan te vullen en uit te breiden in geschikte lokalen
-- activiteiten aan te bieden die gericht zijn op tewerkstelling voor jongeren
-- een bepaalde sociale controle in het lineaire park van de Kleine Zenne animeren en garanderen

1b. Inrichting van een infrastructuur voor creatief intergenerationeel werk met bijzondere aandacht voor jongeren
Het project omvat:

-- het in erfpacht nemen van het gebouw dat door Beliris aangekocht werd; de erfpacht wordt waargenomen door vzw Beeldenstorm.
Het gebouw zal dan ook de naam Beeldenstorm vzw – Iconoclast asbl dragen. 									
(in overeenstemming naamgeving als pand op de Bergensesteenweg 145)
-- de lichte renovatie en de inrichting van ateliers voor artistieke en culturele activiteiten:
-- keramieklokaal
-- keuken
-- beeldhouwlokaal
-- grafisch atelier
-- snit en naad
-- multimedia lokaal
-- kinderatelier
-- huiswerkklas
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-- Ruimte voor opleidingstrajecten en sociale economie:
-- ruimte voor decor en standenbouw
-- lasatelier
-- schrijnwerkerij
-- drukkerij
-- kantoorruimte (10 medewerkers) & vergaderlokaal
-- refter
-- technisch lokaal, wasruimte en sanitair
-- inrichting van een zaal geschikt voor muzische activiteiten en voor esthetische en kunstzinnige bewegingspraktijken:
-- film studio
-- muziekstudio
-- dansstudio en studio voor yoga en esthetische en kunstzinnige bewegingspraktijken
-- wijkcinema
-- spektakel en concert zaal
Aangezien het gebouw in goede staat is (recente renovatie), zullen de werken vooral betrekking hebben op de creatie van een aantrekkelijke gevel
langs het toekomstige park van de Kleine Zenne. De lokalen zelf vereisen maar heel weinig inrichting en zouden dus vrij snel in gebruik genomen
kunnen worden. Een gedeelte van het toekomstige Kleine Zenne park dat grenst aan de gevel van het desbetreffende gebouw wordt opgevat als
omheinde tuin, bestemd voor de kunsteducatieve jeugdwerking van Beeldenstorm. Deze tuin wordt voorbestemd voor tentoonstellingen en openluchtevenementen ingericht door de partners van Beeldenstorm.

1c. Inrichting van een sportinfrastructuur:
Het project omvat:

-- het in erfpacht nemen van het gebouw dat door Beliris aangekocht werd;
-- de renovatie en de inrichting van een sportzaal met tribunes voor het beoefenen van onder andere turnen, dans en gevechtsport;
-- de inrichting van een onthaal, sanitaire voorzieningen, kleedkamers en douches.

Doelstellingen:

Dit project maakt het mogelijk om:
-- het aanbod sportinfrastructuren in de wijk aan te vullen en uit te bereiden met een extra zaal voor sport- en complementaire activiteiten
voor jongeren; activiteiten aan te bieden die gericht zijn op tewerkstelling voor jongeren;
-- een bepaalde sociale controle in het lineaire park van de Kleine Zenne te animeren en garanderen
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1c. Inrichting van een muzische ruimte voor podiumkunsten, film en bewegingsleer met publieksruimte:
Het project omvat:

-- het in erfpacht nemen van het gebouw dat door Beliris aangekocht werd; de renovatie en de inrichting van een muzische zaal met tribunes voor het beoefenen van onder andere dans:
-- ballroom
-- latin
-- hedendaags
-- ballet (jazz-klassiek)
-- hip-hop
-- streetdance
-- artistieke bewegingsleer:
-- afleidingen uit Oosterse gevechtskunsten
-- yoga
-- De inrichting van een onthaal, sanitaire voorzieningen, kleedkamers en douches.
-- De inrichting van de zaal biedt eveneens de mogelijkheid tot verschillende vormen van podiumkunsten
-- theater
-- concert
-- filmprojectie (wijkcinema)
-- De zaal biedt mogelijkheid tot captatie van beeld en klank bestemd voor multimediatoepassingen.
-- De zaal is geluidsdicht en verbonden met een geluidsdicht sas aan de creatieve atelierruimte (1b.).

Doelstellingen:

Dit project maakt het mogelijk om:
-- het bewegingsaanbod in de wijk aan te vullen en uit te breiden met een extra zaal voor dans, beweging en cultuurbeleving via complementaire activiteiten voor jongeren; activiteiten aan te bieden die gericht zijn op tewerkstelling voor jongeren; verschilende opleidingsvormen kunnen uitgewerkt worden in opleidingstrajecten:
-- onderhoud
-- onthaal
-- assistent programmatie
-- assistent regie
-- technische regie: beeld – klank studiomeester
-- jeugd monitor
-- dansopleiding
-- intergenerationele beleving en intergenerationele solidariteit in de wijk.
-- een bepaalde sociale controle in het lineaire park van de Kleine Zenne animeren en garanderen.
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H 3. Made in Cureghem
Doelstellingen

-- de jongeren tussen 12 en 18 jaar oud activiteiten aanbieden in het Nederlands binnen de domeinen van de podiumkunsten en stedelijke
kunsten (dans, muziek,graffiti, multimedia, ...);
-- een aanbod urban activiteiten op maat die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de jongeren;
-- de vaardigheden van jongeren valoriseren om ze te motiveren om te studeren en zo schoolverlating te verminderen;
-- de toegang tot studentenjobs voor jongeren vergemakkelijken;
-- dit publiek een begeleiding bieden voor de verbetering van de basishouding binnen een sociaal en professioneel milieu.

H 3. Made in Cureghem
Doelstellingen

-- Een intergenerationele werking uitbouwen, die garanties kan bieden (sociale controle) op een specifieke doelgroep van jongeren tussen de 12 en de 18 jaar en dit ondermeer in het Nederlands via verschillende muzische domeinen, waarbij aandacht voor Urban Art en
artistieke bewegingsleer.
-- een aanbod urban activiteiten op maat die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van de jongeren;
-- de vaardigheden van jongeren valoriseren om ze te motiveren om te studeren en zo schoolverlating te verminderen;
-- de toegang tot studentenjobs voor jongeren vergemakkelijken;
-- dit publiek een begeleiding bieden voor de verbetering van de basishouding binnen een sociaal en professioneel milieu.

Locatie

Aan het begin van het wijkcontract: het programma zal georganiseerd worden in de huidige lokalen van verschillende partners of in andere lokalen
binnen de perimeter die tijdelijk gebruikt of gedeeld zullen worden
Eens de inrichting van de gemeentelijke infrastructuur in de Liverpool 66-68 klaar zal zijn, zullen de activiteiten in dat gebouw georganiseerd worden.

Locatie

Aan het begin van het wijkcontract: het programma zal georganiseerd worden in de huidige lokalen van verschillende partners of in andere lokalen
binnen de perimeter die tijdelijk gebruikt of gedeeld zullen worden
Eens de inrichting van infrastructuur toegewezen en onder het beheer van Beeldenstorm vzw in de Liverpool 66-68 klaar zal zijn, zullen de
activiteiten in dat gebouw georganiseerd worden.
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Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud

Doelgroep

Intergenerationeel met bijzondere aandacht voor de doelgroep jongeren tussen 12 – 18 jaar
Opdrachtgevers en partners:
-- Opdrachtgever:
-- Gemeente Anderlecht – Departement Gemeenschapsmaterie,
-- Dienst Jeugd en Samenlevingsopbouw
-- Beeldenstorm & Buurtsport
-- Partners:
-- Beeldenstorm vzw, Buurtsport Brussel vzw, Maks vzw – Kurasaw
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-- Keramiekatelier, wekelijks gedurende het schooljaar: 33 ateliers
-- Dansen à la carte, 3x per maand: 20 ateliers
-- Op maat geknipt, creatief naaiatelier, wekelijks: 23 ateliers
-- Zangatelier voor senioren (onder voorbehoud)
-- 24karaat & +: maandelijkse artistieke salons geleid door vakspecialisten en kunstenaars, gekoppeld aan het jaarthema
“1000 jaar Sint Guido”

beelden & verbeelden
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Dansen à la carte
In december 2012 werden wij op de hoogte gebracht van de ongeneeselijke ziekte van onze betreurde dansdocente Henriette Roth
Op 15 maart namen we afscheid van Henriette.
Sinds dan gaapt er een diepe leegte voor de participanten van dit dansatelier, men verkoos er voor om geen nieuwe docente aan te trekken. Er werd
gevraagd om de ruimte ter beschikking te blijven stellen aan de dansers, zodat zij, in herinnering aan Henriette, zouden kunnen blijven oefenen en
samenkomen. Hetzelfde jaar vernamen we ook het overlijden van Danielle, trouwe danser à la carte. Dit jaar van droefheid heeft echter niet belet
dat deze hechte dansgroep is blijven samenkomen, zij hebben binnen de danswerking van Beeldenstorm troost gezocht en gevonden en we hopen
samen met hun dat zij ons nog lang zullen vervoegen.

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
20-30
30-40
40-50
50-60
62-70
70-75
75+

Totaal

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

5 gehuwd/
samenwonend
9 ongehuwd/
alleenstaand

8 West Europa

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

5 op rust

9

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

8

1 Jette

6 werkend

5 Molenbeek

2 student
1 werkzoekende

1 Brussel
1 Dilbeek
2 Ternat
2 Vilvoorde
5 Anderlecht

8 België
1 West Europa
17

9

Wijk

8

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Dans

Zondag 15u-17u

1

21

17

35

357

Op Maat Geknipt:

Bah Seïdou is de man die na een tewerkstellingsperiode als art. 60 zich wist te ontpoppen tot een gedreven “meester kleermaker” die niet enkel over
de gave beschikt om zijn kunsten op een vlotte manier in de praktijk om te zetten maar eveneens over de kwaliteiten beschikt om zijn gave over te
dragen aan anderen. Seidou leidt wekelijks een naaiatelier. Een twintigtal vrouwen leren hier de knepen van het vak en kunnen hierdoor op een prijsbewuste en creatieve manier hun kroost van kleding voorzien. De participanten van dit atelier zijn zeer tevreden over de vaardigheden en de methodische aanpak, ook in dit atelier is het pijnpunt het plaatsgebrek en is een uitbreiding van het machinale lesmateriaal wenselijk.
Schaalvergroting 2013:
-- Naast de ateliersessies die Beeldenstom reeds organiseerde op maandag voor- en namiddag, werden er twee extra dagdelen ingericht
voor de OCMW-bevragers van de gemeente Anderlecht. Bevragers van het OCMW kunnen in dit atelier terecht voor herstelwerk en het
vervaardigen van nieuwe kledingstukken, door het inrichten van dit atelier worden de mensen een stukje bevrijd uit hun sociaal isolement. Daar waar vroeger kleding werd weggegooid, omdat men niet over de mogelijkheid en middelen beschikte om ze te repareren,
krijgen deze stukken mits herstelling een tweede of een derde leven. De appreciatie van alle deelnemers is zeer groot. De inzet van de
begeleider Bah Seïdou is uitstekend. Seïdou is niet enkel een schitterende kleermaker, hij bezit tevens de uitzonderlijke gave om met veel
liefde en geduld zijn métier te delen.
-- Op maat geknipt wordt ook opengesteld naar kinder en schoolwerking. Tijdens de woensdagnamiddag activiteit kunnen steeds een 5-tal
kinderen terecht in het “op maat geknipt” atelier. Bij het kunsteducatiefprogramma “Beletterd en Betekend” staat dit atelier paraat voor
mogelijke opdrachtjes die besteld werden door een muzisch atelier. Naar de kinderen toe heeft dit atelier een sterk emancipatorisch effect. Zowel jongens als meisjes zijn gebrand om met machines te werken. Ondanks de financiële beperkingen merken we dat er bijzonder
veel aandacht wordt geschonken aan kledij en modeverschijnselen.
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Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.
2

Gem.
20-30

9 Maghrebijns

2 OCMW

12

5

30-40

2 Afrikaans

4

40-50
50-60

1 Belgisch

1

62-70
70-75
75+

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

10 gehuwd/
samenwonend
2 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

Wijk

6 Anderlecht

8 huisvrouw

1 Nederover-Heembeek

1 werkzoekende
1 ziekte
uitkering

1 Watermaal-Bosvoorde
1 Koekelberg
1 Elsene
1 Brussel
1 Sint-Joost ten-Node

10 Belgisch
12

12

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Naaiatelier

Donderdag 9u-12u
2
13u - 17u

37

12

37

888

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.

Gem.
20-30

10 Maghrebijns

21 OCMW

21

13

30-40

7 Afrikaans

6
2

40-50
50-60
62-70
70-75
75+

1 Mediteraans
2 Belgisch
1 Noord-Europees

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

10 gehuwd/
samenwonend
2 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

21

Wijk

21 Anderlecht

21

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Naaiatelier
OCMW

Woensdag 9u-12u
vrijdag 9u-12u

2

6

21

38

252

Keramiekatelier:
Begeleiding: Malanka Lannoye
Dit atelier is het langstlopende atelier van het reguliere aanbod, van Beeldenstorm en mede hierdoor heeft het zich onpopt tot een kwalitatief en
begeesterd project van onze Beeldenstormwerking. Onze trouwe atelierparticipanten trekken jaarlijks een aantal nieuwelingen aan via de participatie
aan onze themaprojecten.
Zoals ieder jaar verliep dit atelier in een warme, creatieve en conviviale sfeer. De onvolprezen atelierbegeleidster Malanka inspireert de participanten
door het aanrijken van het jaarthema “Beest in de Mens, het Verschil”. Malanka confronteert de participant regelmatig met het werk van bedrijvige
beeldende kunstenaars, ze zorgt voor een uitvoerige documentatie van techniek, stijl en expressievormen. Deze themawerking staat echter de
persoonlijke ontplooiïng niet in de weg noch de keuze van techniek en uitvoering. In 2013 werd er veel aandacht besteed aan porselein in al haar
aspecten, de experimenten in ons atelier leidde de deelnemers tot nieuwe horizonten, temeer daar zij een hechte groep participanten zijn die veel
belangstelling hebben voor elkaar. De deelnemers geven aan dat zij het erg belangrijk vinden om elkaar wekelijks te treffen in dit atelier, om er samen
te werken en elkaar blijvend te inspireren. Voor de participanten slaagt Beeldenstorm er in om hun de gelegenheid te bieden om hun creativiteit ten
volle te ontwikkelen in een warme en hartelijke omgeving.
Het keramiekatelier is echter meer dan een laboruimte op vrijdag. De aanwezigheid van dit atelier en haar uitrusting inspireert ook talrijke andere
Beeldenstormgebruikers, een doelstelling die wij van bij haar ontstaan hebben beoogt. Zo werden er in dit atelier ook talrijke beeldende opdrachten
uitgevoerd ten behoefte van onze kunsteducatieve opdrachten naar kinderen uit de wijk:
De babbelbank en de verkeerstotem zagen in dit atelier het levenslicht.
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♀ ♂ Stad - Gemeente

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Beroep

Gem.
4,4

Gem.
20-30

1 Aziatisch

2 werkende

5 Anderlecht

30-40

2 West-Europees

1 werkzoekende

1 Bertem

40-50
50-60
62-70
70-75
75+

11 Belgisch

3 op rust

1 Tervuren
1 Jette
1 Schaarbeek
1 Evere
1 Dilbeek
2 Brussel stad
1 Heverlee

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend

6 gehuwd/
samenwonend
8 ongehuwd/
alleenstaand

ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende - op rust

14

Wijk

14

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Ceramiek

Vrijdag 10u-12u
Vrijdag 13u-16u

1
1

33
33

14
14

40

462
462

24 karaat & +

-- Melting Point (13 februari 2013)
-- Lucia Bazrcari & Gjovalin Nanaj (20 maart 2013)
-- Luiz Marquez Ensemble (17 april 2013)
-- tentoonstelling “0/10?” (14 mei tot 25 mei 2013)
-- openingsfeest huisvandeMens
-- “Mostalgie” door regisseur Sem Bucman, Dossin Kazerne
-- Made in Cureghem naar aanleiding van de opening huisvandeMens, Sainquetelette Brussel
-- tentoonstelling Wim Janssens, made in Cureghem
-- tentoonstelling Paul Teughels
-- concert Melting Point
-- muziekfilms “Surfing The Airwaves, Looking For Gold” van Joy Wellboy
-- “Mostalgie” van Sem Bucman
De initiële bedoeling van 24 karaat en meer was en is vakspecialisten aan het woord laten. Dit gebeurt op verschillende manieren: tentoonstellingen,
concerten, voordrachten, filmvoorstellingen. Na de uitvoering is er telkens tijd voor interactie met de toeschouwer, meestal gebeurt dit met een
droogje en een natje. De gemiddelde opkomst voor deze activiteiten bedraagt 35 personen, het betreft vooral een volwassen publiek dat zichtbaar
geniet van de artistieke prestaties die worden opgevoerd. De poging om via dit project, in aansluiting met Brede School Kuregem, de ouders van de
schoolgaande jeugd te betrekken blijft een moeilijk punt. Naar de toekomst toe zullen we pogen om voor deze doelgroep een afstemming op maat te
brengen, namelijk combinatie open atelierwerking van kinderen, met nabeschouwing van vakspecialisten.
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Melting point:
13 februari 2013
Melting point was in 2012 artiest in residentie en bracht ons op 13 februari 2013 een sluitstuk van de zeer intense samenwerking.
Naar ieders tevredenheid kunnen we terugblikken op een boeiende en verrijkende samenwerking die ondermeer heeft geleid tot de erkenning van
dit gezelschap bij Vlaanderen: Podiumkunsten.
Met genoegen zien wij her en der Melting Point opduiken in de Gemeenschapscentra en de culturele centra van Vlaanderen.
Beeldenstorm wordt hier duidelijk gebruikt als try-out zone. Deze samenwerking bewijst dat investeren in jong talent een juist ingeslagen weg is.
Verschillende jonge gezelschappen en artiesten hebben ons aangezocht. Beeldenstorm neemt zich voor om ieder jaar één gezelschap te ondersteunen. Daarnaast blijven wij onze “gelanceerde” gezelschappen opvolgen, door promotie via website of via programmatie in onze verschillende
samenwerkingsverbanden.
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Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

♀ ♂ Stad - Gemeente

24 16

Totaal

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Melting Point

1u30

40

43

Wijk

20 maart 2013 Lucia Barcari en Gjovalin Nonaj
Lucia Barcari leerde Beeldenstorm een paar jaar geleden kennen, wij verzorgden toen een promo-video van deze zeer getalenteerde violiste.
Lucia leerde een uitzonderlijk acordeonist kennen en samen brachten zij een wervelend programma, opgebouwd vanuit een rijke Balkantraditie.
Tijdens het publieksmoment was er naast de toelichting van de ten beste gebrachte muziek gelegenheid tot muzikale interactie. Beeldenstorm weet
met deze concerten voornamelijk een + 40 publiek aan te trekken.

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

♀ ♂ Stad - Gemeente

23 20

Totaal
Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Luciana Bazrcari & Gjovalin Nanaj

1u30

43
44

Wijk

17 april 2013 Luiz Marquez Ensemble
Luiz Marquez werd door Beeldenstorm in het kader van de “24 karaat en meer” lezingen aangetrokken vanwege zijn virtuositeit op zelf samengestelde
muziekinstrumenten. Als geen ander is hij een beoefenaar van zeer aanstekelijke Etno-jazz. Dat dit evenement wel degelijk paste in het verhaal van
het “Beest in de Mens” werd duidelijk via de verschillende composities van Luiz waarbij het niet ontbreekt aan de zware beproevingen die zijn Mexicaanse vrienden dagdagelijks ondergaan. “De muziek van Luiz is het bruistablet na de zware kater, opgelopen bij zoveel onmenselijk leed”. Het trouwe
concertpubliek van Beeldenstorm is zeer opgetogen bij het verdere initiatief dat wordt ondernomen, namelijk de opname en de uitgave van de cd
“Momentos”. (zie verder in dit verslag opname cd Momentos blz ...)
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Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

♀ ♂ Stad - Gemeente

26 14

Totaal
Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Luiz Marquez

1u30

40

46

Wijk

tentoonstelling 0/10?
14 mei tot 25 mei 2013
De tentoonstelling “nul op 10” ,een opzet rond kunst en wetenschappen, sloeg zijn kampen op in Oostende, in de gebouwen van de Grote Post. Deze
tentoonstelling kreeg gedurende twee jaar heel wat persaandacht, getuige de talrijke hits op dit item. Voor dit opzet werd Beeldenstorm aangezocht
om in zee te gaan met een zeer gesmaakt wetenschapper Jean Paul Van Bendegem. De tentoonstelling in Oostende genoot vooral belangstelling van
de leerlingen uit het Vrij Technisch Instituut. De opzet werkte zeer inspirerend en gaf aanzet aan de leerlingen tot de creatie van talrijke interpretaties.

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.
4-6
6-7
7-8
9-10
11-12
12 -13
14-15
16-17
18-19

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep ouders
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Totaal
Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

0/10? Tentoonstelling

1u30

600
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Wijk

openingsfeest huisvandeMens, september 2013

MADE IN CURE

GHEM

“Made in Cureghem” naar aanleiding van de opening van de nieuwe gebouwen van het “huisvandeMens” Sainquetelette Brussel.
-- tentoonstelling Wim Janssens “Surfing The Airwaves, Looking For Gold”
-- tentoonstelling Paul Teughels
-- concert Melting point
-- muziekfim “Surfing The Airwaves, Looking For Gold” van Joy Wellboy
-- “Mostalgie” van Sem Bucman
Tijdens dit openingfeest kreeg Beeldenstorm de kans om een aantal van haar producties in de kijker te zetten, het feest kon genieten van een ruime
belangstelling van de Nederlandstalige culturele en sociale verenigingen. Met dit openingsfeest kon Beeldenstorm zich eveneens profileren als nieuw
lid binnen de vrijzinnige verenigingen.
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Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Gem.
2-6
7-9
10 -12
12 -17
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80
Totaal

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Openingsfeest huisvandeMens Brussel

7

600

50

Wijk

“1001 Kuregemse Vertellingen” ...
-- De organisatie van het tentoonstellingsparcours “Het Beest in de Mens” apotheose van sociaal-artistieke en kunsteducatieve activiteiten
met de partners van het Anderlechtse Cultuurbanket.
-- Een kunstenparcours voor en door de wijk en kanaalzone: “Het Beest in de Mens” in samenwerking met Zinnema en het Anderlechtse
Cultuurbanket, waaronder de academies Woord & Muziek en Beeldende Kunsten Anderlecht.
-- Vertoning van het project Klokkenluiders, dansfilm met uitvoering compositieopdracht.
-- De ondersteuning en de promotie van “ernstige muziek” door het ter beschikking stellen van de studio
-- De ondersteuning van jonge musici door het maken van promomateriaal; portretten, docukortfilm
-- De uitbouw van een educatief programma voor het memoriaal in de Dossin Kazerne
-- De uitbouw van diverse activiteiten in het kader van genocidebestrijding in samenwerking met de Dossin Kazerne
-- De uitbouw van “Het Gala van de Vortige Trekhond”, een activiteit waarbij uitzonderlijke activiteiten en producties in de kijker worden gezet.
-- De nieuwjaarsreceptie
-- Participatie aan evenementen opgezet i.s.m. de gemeente Anderlecht met betrekking tot “1000 jaar Sint-Guido”
-- Promotie en uitvoering eigen producties waaronder Beeldenstorm TV en vzw Trekhond
-- Voorbereiding nieuwe kunstuitgave “Het beest in de mens”
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De organisatie van het tentoonstellingsparcours “Het Beest in de Mens” apotheose van sociaalartistieke en kunsteducatieve activiteiten met de partners van het Anderlechtse Cultuurbanket.
Met een zekere ontgoocheling stellen wij vast dat de inzet en de interesse van het Anderlechtse Cultuurbanket niet veel meer om handen heeft.
De enige motiverende steun en interesse genieten we van de Academie Beeldende Kunsten Anderlecht. Voor de organisatie en de uitbouw van
dit parcours is een bijkomende financiering onze eerste prioriteit, er werden dus verschillende aanvragen ingediend:
-- Sociaal artistiek Vlaanderen: negatief
-- Jeugd Vlaanderen: negatief
-- Sociale economie kwaliteitszorg federaal: negatief
-- Gemeente Anderlecht: beperkt tot €2500
-- Project groepscreatie High Five VRT Canvas: negatief
-- Onderwijs VGC: het subsidiebedrag werd aanzienlijk verlaagd van €40.000 in 2011 naar €28.000 in 2013
-- huisvandeMens is momenteel de enige die dit project nog verder financieel wil ondersteunen en wil integreren in haar activiteitenaanbod, we zijn hun daar dan ook zeer erkentelijk voor.
We hebben het niet nagelaten om onze mening betreffende de inhoud en de manier van werken van het cultuurbanket via schepen Elke Roex te ventileren. Wij ervaren het als problematisch dat er binnen deze werking zo weinig aandacht is voor het kansarme Kuregem en dat men vooral inzet op
de grote tenoren van het Anderlechts cultureel gebeuren. Er wordt te nadrukkelijk gefocust op de werking van het gemeenschapscentrum de Rinck,
Zinnema en de bibliotheek.
De academie Woord & Muziek kwam de afspraken niet na betreffende de invulling van het gelegenheidsensemble voor de uitvoering van de muziek
van Kaat De Windt voor het project “Klokkenluiders”s. We dienden bijgevolg zelf op zoek te gaan naar andere musici. De samenwerking met het Erasmushuis is totaal zoek wegens personeelswissel. De moeilijkheden die wij ondervonden bij de financiering van het project “1000 jaar Sint Guido”
zorgden voor een wrange nasmaak, waardoor we de neiging hebben gekregen om een beetje afstand te nemen van het banket en haar coördinatoren. Wij zullen trachten om samen met de Anderlechtse academie voor Beeldende Kunsten en met het zomerfestival Plazey om het project “Het
Beest in de Mens” te continueren. Dit project bevat zoveel potentieel dat het er op lijkt dat dit “work in progres” nog een paar jaar prominent deel zal
uitmaken van onze producties. Talrijke deelprojecten werden aangezet en dienen nog door te groeien naar hun hoogtepunt. Mogelijk zullen we het
resultaat kunnen integreren in onze toekomstige “nieuwe site” met aangrenzend (beelden)park.
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Een kunstenparcou voor en door de wijk en kanaalzone: “Het Beest in de Mens”
in samenwerking met Zinnema en het Anderlechtse Cultuurbanket, waaronder de academies
Woord & Muziek en Beeldende Kunsten Anderlecht.
We waren met onze deeltentoonstelling Animalia te gast tijdens de feestelijke opening van het “huisvandeMens” 28 september 2013.
Meer dan 100 kooitjes werden tentoongesteld verspreid over de verschillende verdiepingen van het huisvandeMens.
Er werd een nieuwe samenwerking opgestart met Plazey; in het kader van deze samenwerking verzorgde Beeldenstorm TV een reeks buurtinterviews
die getoond werden d.m.v. een videoinstallatie.

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Bezoekers videoinstallatie Plazey

12/06/2013 tot 07/07/2013

4.500
53

Excel’LANGUES - taalkamp Luxemburg
In november 2013 kreeg Beeldenstorm de opdracht van Réseaulux vzw om gedurende twee dagen creatieve workshops te geven voor kinderen die
meededen aan het tweedaagse taalkamp in Luxemburg. Dit project kreeg de naam Excel’LANGUES, omdat de kinderen gestimuleerd worden om te
werken in andere, vreemde talen.
Wim Carels en Sem Bucman vertrokken van Beeldenstorm naar Luxemburg voor twee dagen en gaven telkens gemengde workshops: muziek en
beeld. Dit gebeurde in het Nederlands, op de vraag van de organisatie.
8 ateliers van 40 minuten werden er per dag gegeven aan groepen kinderen met gemiddeled 15 deelnemers.
De reacties die we kregen waren zeer positief.

Aantal

Leeftijd

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand

Gem.
6 - 12

Belg

Totaal

Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀

♂

126V

114M

Stad - Gemeente

240

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week

Excel’LANGUES

40 minuten

13 november 2013 (8 sessies)
14 november 2013 (8 sessies)

Aantal ateliersessies
in 2013
16
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Aantal ingeschreven
240

Totaal aantal
Atelierparticipaties
3.840

Wijk
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Vertoning van het project Klokkenluiders, dansfilm met uitvoering compositieopdracht.
De première van “Klokkenluiders” vond plaats op 30 mei 2013 om 20.00 uur in Beeldenstorm. De dansfilm “Klokkenluiders” werd vertoond tijdens de
opening van het huisvandeMens, september 2013. Naast de voorstelling van de dansfilm werd eveneen de muziekfilm “Surfing The Airwaves” van
Joy Wellboy getoond. Zomer 2014 wordt deze compositieopdracht afgerond met de opname van de gecreëerde compositieopdracht in onze studio.
De aanwezigheid van Kaat de Windt en haar gelegenheidsensemble bezorgde ons meer dan een streling voor het oor. Het zette onze partner “Brede
School Hartje Anderlecht”, de heer Arne Siebens, mee aan het denken tot de opzet van een dansproject, waarbij verschillende vrijetijdsinitiatieven
uit het Brusselse de muziek ter beschikking zouden krijgen voor de uitvoering van hun eigen dansfilm. Dit project werd ingediend bij sociaal artistiek
Vlaanderen, met als opzet om extra financieën te bekomen voor dansdocenten. Deze extra middelen moesten er eveneens toe bijdragen dat ook de
musici een actievere rol naar de doelgroep toe kregen via de inrichting van een aantal specifieke muziekateliers.
Kaat De Windt 		
Isnelle Da Silveira 		
Angélique Wilkie 		
Mirko Banovic 		
Etienne Plumer 		
Jeroen Robbrecht 		
Pieter Jansen 		
Romek Maniewski 		

compositie, piano
zang
zang
basgitaar/arrangement bas
percussie, arrangement en compositie sonore installatie
strijker
strijker
strijker

Anne-Lore Baeckeland

dans choreografie

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Première Klokkenluiders

1u30

100
56

De ondersteuning en de promotie van “ernstige muziek” door het ter beschikking stellen van de studio
Joy Welboy repetities in Belgie
Joy Wellboy 2013

www.joywellboy.be
------------------------------------------

12/01/2013 Library Permeke/ Antwerp
19/01/2013 Jour de fête/ Brussels
1/3/2013 AB - club/ Brussels
6/2/2013 Maroquinerie/ Paris (support for Jil is lucky)
14/3/2013 La cave aux poetes Roubaix
8/5/2013 Nuits botanique Brussels
29/5/2013 La Cigale Paris (support Eiffel)
30/5/2013 La Cigale Paris (support Eiffel)
9/7/2013 Support Morcheeba Paris
11/9/2013 The Comet/Berlin
14/9/2013 The Memory Selektor
19/9/2013 Kunsthalle Platoon
24/9/2013 MELT Introduction Tour -Köln
25/9/2013 MELT Introduction Tour- Frankfurt
26/9/2013 MELT Introduction Tour- München
27/9/2013 MELT Introduction Tour- Berlin
28/9/2013 MELT Introduction Tour-Hamburg
13/10/13 Album release party! in rotonde Botanique
20/10/2013 La péniche with Elyas Khan
27/10/2013 Club Q 21 /Milano
28/10/ 2013 Theaterfabrik// MUNICH
29/10/2013 Gibson// Frankfurt
30/10/2013 C-Club// Berlin
01/11/2013 Gruenspan//HAMBURG
02/11/2013 Kantine// Köln
04/11/2013 Paradiso//Amsterdam
07/11/2013 L’Olympia// Paris
08/11/2013 Le Krakatoa// Mérignac
09/11/2013 Le Bikini// Ramonville
10/11/13 Ciel, Grenoble with elyas Khan
12/11/2013 La Rodia// Besançon
13/11/2013 Strasbourg
15/11/2013 Théatre de Denain/ DENAIN (support for Eiffel)
27/11/2013 LAUSANNE (CH) Le Lido - support Jil is Lucky
28/11/2013 La parenthèse Nyon Zwitserland
30/11/2013 Tuscany Italy date: 30.11.
6/12/13 RENNES Les bars en trans
13/12 Optreden in Neerpelt
14/12 on the GLIMPS festival in Ghent.
17/12 Het Depot! in Leuven
19/12 Kantine // Berlin (boekpresentation Sarah Schönfeld)
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Luiz Marquez:
April 2013 werd Luiz Marquez uitgenodigd voor een 24 karaats & + concert op Beeldenstorm. Deze doorwinterde musicus viel voor de charmes van
Beeldenstorm, de uitzonderlijke kwaliteiten van deze man en zijn ensemble bewogen ons om hem te verzoeken tot deelname aan ons project “Het
Beest in De Mens”. In juni 2013 werd de cd “Momentos” in onze studio opgenomen.
De cd past om tweeërlei redenen in ons project “Het Beest in de Mens”:
-- inhoudelijk om dat de Etno-jazz zeer dicht bij de natuur staat;
-- sociaal omdat de cd-verkoop de stichting “Casa de las Mercedes” van de Mexicaanse musicus steunt, een opvanghuis voor mishandelde
Mexicaanse meisjes en ongehuwde moeders.
Het Luiz Marquez ensemble draagt naast Joy Wellboy en Melting Point het label made in Cureghem en gaf een geslaagd optreden ten beste tijdens de
opening huisvandeMens Brussel, september 2013.
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Melting Point:
Beeldenstorm wist dit jaar ook de nodige ondersteuning te bieden aan Melting Point.
Zo stonden ze mee op de affiche “made in Cureghem” bij de opening huisvandeMens Brussel, september 2013.
Dit wervelend tango gezelschap hebben wij mee mogen ondersteunen door ondermeer de verzorging van:
-- websitemateriaal: video en klank opname
-- realisatie van hun promotioneel drukwerk: presentatiebundel en fotomateriaal.
Dit alles heeft er mede toe geleid dat dit gezelschap zich wist te kwalificeren als cultuuraanbieder en dat zij werden opgenomen in het podiumaanbod
Vlaanderen. De investeringen van Beeldenstorm hebben er mede toegeleid dat andere culturele instellingen dit ensemble “voor een speldeprikje” in
huis kunnen halen, hetgeen resulteerde in een aanzienlijk aantal optredens.
Beeldenstorm aanziet dit als een van haar kerntaken en prijst zich er gelukkig mee met het succes van de inmiddels drie, door ons ondersteunde,
groepen.
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Ter beschiking stellen studio voor musici, film- en theatermakers:

Evenement
Ter beschikking stellen van de studio

Totaal aantal
Eddy Verryckt
Kaat Dewindt
Luiz Marquez
Joy Welboy
Melting Point

1
22
4
2
3
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De uitbouw van een educatief programma voor het memoriaal in de Dossin Kazerne
De beheerders van Dossin Kazerne werden, sinds de opening van het nieuwe memoriaal, overrompeld door de grote toeloop aan bezoekers. Hun
prioriteit was: gevolg en structuur geven aan de organisatie van het huidige aanbod, voor de uitwerking van het educatieve programma werd niet de
nodige tijd gevonden om deze opzet uit te werken.
Er werden wel een reeks tekeningen gemaakt en er werden een aantal stramienpagina’s ontworpen voor de uitbouw van de digitale gids van het museum. Volgende lezingen werden opgenomen door onze audio-visuele dienst en bewerkt tot educatieve elementen die opgevraagd kunnen worden
via de website.

61

- 21/01/2013: Harald Welzer (over soldatenpsychologie)
+/- 60 aanwezigen
- 30/01/2013: Robert Jan van Pelt (over de architectuur van Auswitsch)
+/- 80 aanwezigen
- 26/02/2013: Stateless Folk: Colloquium over het lot van Roma en Sinti
Sprekers: Vivian Reding, Livia Jeroka, Paula Ciani, Hilde Kieboom, Jeroen Schokkenbroek, Laurence Schram,
Rita Prigmore, Herman Van Goethem
+/- 80 aanwezigen
- 13/05/2013: Raoul Wallenberg: getuigenissen van overlevenden (in samenwerking met Zweedse ambassade in België)
Sprekers: Ingrid Carlberg, Raphael Vago, Thomas Gergely
+/- 80 aanwezigen
- 05/06/2013: Raoul Wallenberg in Budapest
Sprekers: Jonas Fanagy, Szaboltcs Szita, Christian Koninckx, Staffan Paues
(in samenwerking met Hongaarse ambassade in België)
+/- 80 aanwezigen
- 06/06/2013: Raoul Wallenberg
Spreker: Thomas Hammarberg (nobelprijswinnaar)
(in samenwerking met Zweedse ambassade in België)
+/- 80 aanwezigen
- 12/06/2013: Raoul Wallenberg: Antisemitisme en andere vormen van intolerantie en discriminatie
Sprekers: Thomas o. Melia, Gideon Behar, Olle Wästberg
(in samenwerking met Amerikaanse ambassade in België)
- 18/06/2013: Raoul Wallenberg: terugblik tentoonstelling
Spreker: Cecilia Malmström
(in samenwerking met de Amerikaanse ambassade in België)
+/- 80 aanwezigen
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- 17/09/2013: Enduring Srebrenica
Sprekers: Jan Pronk, Satko Mujagic
+/- 80 aanwezigen
- 17/10/2013: Enduring Srebrenica: de nasleep van de oorlog (ex-militairen getuigen)
Sprekers: Marc Bracke, Gerry Kremer, Michel Leriche
+/- 80 aanwezigen
- 07/11/2013: Enduring Srebrenica: interne logica en moraal van genocidaal massageweld
Spreker: Herman Van Goethem
+/- 80 aanwezigen
- 20/11/2013: Joden en Verzet
Sprekers: Fabrice Maerten, Gert-Jan Desmet, Pascale Falek-Alhadeff, Jeanine Frenk, Janiv Stamberger, Dorien Styven,
Thierry Rozenblum, Herman Van Goethem, Laurence Schram, Marc Michiels, Arnaud Bozzini
+/- 80 aanwezigen
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De uitbouw van diverse activiteiten in het kader van genocidebestrijding in samenwerking met
de Dossin Kazerne
“Mostalgie: klas van ‘91” is een docufilm van onze huisregisseur Sem Bucman.
Twintig jaar geleden ontvluchtte Sem de Bosnische stad Mostar en kwam in België wonen. Hij was toen nog een kind. De oorlog heeft niet alleen zijn
jeugd verwoest, maar ook zijn jeugdherinneringen. Vandaag is Sem 31. Op Facebook vond hij een oude klasfoto. Hij reisde terug naar Bosnië, op zoek
van wat er nog over is van zijn verleden. In zijn vroegere school spreekt hij met de directeur en ontmoet hij enkele vroegere klasgenoten.
Augustus 2012 vertrok Sem naar Bosnië om er een document in te blikken over zijn jeugd en over de reden van zijn vlucht uit Mostar.
Deze opdracht werd hem toegekaart via Vranckx Canvas. Sem schreef zich in voor een docuopdracht en werd geselecteerd, Beeldenstorm was de
coproducent van deze productie.
De film werd uitgezonden op 05 janurari 2013 en haalde rond de 270.000 kijkers. De reacties op de soiale media waren over het algemeen zeer positief. Dit is misschien ook te wijten aan de grootschalige promotie op VRT, HUMO, Kazerne Dossin,...
De film werd ook getoond juli 2013 in de Dossin Kazerne en werd ingeleid door Sem Bucman.
Dat dit verhaal naast de uitzending op Canvas ook nog zijn plaats krijgt in het Dossin memoriaal stemt ons uitermate gelukkig.
Beeldenstorm helpt via deze aard van producties ook met de ontwikkeling van opvoedkundige en de artistieke kwaliteiten van haar personeel.
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De uitbouw van “Het Gala van de Vortige Trekhond” een activiteit waarbij uitzonderlijke
activiteiten en producties in de kijker worden gezet.
Om dit evenement jaarlijks te herhalen ontbreekt het ons aan financieële slagkracht, we dienen dringend op zoek te gaan naar bijkomende financiën
om deze opdracht op de ingeslagen weg verder voort te zetten.
“,Het Gala van de Vortige Trekhond” werd destijds opgezet als alternatief voor het jaarlijkse wijkfeest dat werd gehouden om en rond de Curo-Hall site.
De nadruk op dit evenement lag enigzinds anders, namelijk een toelichting van onze reguliere werking met bijzondere aandacht voor de kinderwerking. Met het gala willen we echter meer onze producties in de kijker zetten, het klaarstomen van een uitgebalanceerd programma vraagt meer organisatie en voorbereiding dan de organisatie van een wijkfeest, vandaar dat we opteren om van “Het Gala van de Vortige Trekhond” een biënnale te
maken. Een ander pijnpunt is dat we voor de organisatie van dergelijke evenementen dienen uit te wijken naar andere lokaties, buiten de wijk.
Wij hopen dat bij de uitvoering van het wijkcontract Passer ons de nodige ruimte wordt gegund teneinde onze core business, “werken aan buurtuitstraling”, te verwezenlijken.
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De nieuwjaarsreceptie 11 januari 2013
Geachte toehoorders
Vanavond spreek ik tot jullie namens de raad van bestuur van Beeldenstorm en tevens namens mijzelf als zakelijk en artistiek directeur van Beeldenstorm.
Tijdens het zoeken naar geschikte plunje voor vanavond, iets na acht deze morgen, een fluitende GSM van Radio FM, een mooie lieve stem of ze
stoorde?
Neen, doet u maar.
In al mijn naïviteit dacht ik aha, belangstelling voor ons nieuwjaarsfeest, maar deze illusie werd prompt getrakteerd op een flinke afknapper.
Naar het schijnt zitten de mensen in de Grondelswijk regelmatig zonder elektriciteit doordat jongerenbendes elektriciteitscabines in brand steken.
Heel de kerst- en nieuwjaarsperiode was het er onrustig, dixit een gemeenteraadslid met veel stemmen.
Weet jij daar iets van? en woon jij daar? en wat vind jij daarvan?
Daar stond ik met mijn ongepoetst bekje vol tanden.
Spontaan sprong ik op automatische piloot.
Mevrouw, je hoort mij niet vertellen dat er hier nooit iets gebeurt.
Maar dat is elders ook, niet meer en niet minder, enkel bij ons in Kuregem krijgt dit aandacht.
Waarom? Omdat mensen, mensen zijn en deze fait divers, de stommiteiten van jongeren, gebruiken om hun groot gelijk te halen.
Hebben ze gelijk? Ja, het is niet leuk om in deze donkere dagen zonder licht te zitten, maar pubers zijn pubers en jongeren doen naast vooral mooie
dingen ook verschrikkelijk domme dingen.
Dat is de prijs van opgroeien en ja men dient de daders “gepast” te straffen en begeleiden naar beter …
Mevrouw, in deze donkere feestdagen glinstert en fonkelt de welstand nog opvallender,
het is haast niet te verantwoorden dat schril contrast ten overstaan van “de kansarme”.
Maar ook dit blijft onbestraft.
Dat jongeren rebelleren is de aard van het Beestje
Het Beest in de mens
Maar mevrouw naast dat beest gekooid in jonge lijven is er ook het volwassen beest:
het beest dat pronkt en uitdaagt
het beest dat oordeelt
het beest dat tweedracht zaait
het opportunistisch beest
het beest dat vanuit zijn grote overtuiging meent om recht te mogen spreken
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het beest dat sommige mensen uitsluit.
Het ene beestje inspireert het andere ook in
hondstrouw
we kunnen als een feniks uit de as verrijzen
we kunnen onze jongeren beschermen als leeuwen.
Onze jongeren beschermen als leeuwen.
Ze opvoeden, ze leren vallen en opstaan, ze vooral vertellen wat we zelf hebben verprutst en hoe we het zouden doen mochten we het kunnen overdoen.
Vertel hun over hun grootvaders en overgrootvaders, over hun moeilijke jeugd te midden van oorlogsgeweld. Toon hun de Duivelse Transities die
mensen ondergaan om mee te stappen in het dictaat van racisme en discriminatie. Hoe listig en ongemerkt de overdracht gebeurt tussen goed en
kwaad. Het nieuwe museum Dossin in Mechelen brengt letterlijk en figuurlijk dit beeld op een glasheldere manier naar buiten. Dichter bij ons in de
buurt van de Grondelswijk is er het museum van het verzet, op tv zijn er de uitzendingen van Rudi Vranckx, initiatieven waarbij het Beest in de mens
centraal staat.
Beeldenstorm participeert in het verhaal van de Dossin Kazerne. Christophe Busch, huidig directeur van dit museum, is kind aan huis in Beeldenstorm.
Wij delen een gemeenschappelijke passie “Het Beest in de mens”. Zijn sterk onderbouwde lezingen over “De Duivelse Transitie” zijn zeer inspirerend, in
die mate zelfs dat wij een partnerschap hebben aangegaan om samen met de wetenschappers een educatieve CDR vorm te geven. Wij onderzoeken
hoe we Beeldenstorm, als filiaal, kunnen inzetten om dit geheugen voor de toekomst te vrijwaren en te stimuleren naar de Brusselse jeugd.
Ons initiatief “Het Beest in de Mens” dat in 2014 zijn verdere uitbouw zal ondergaan, heeft in samenwerking met het Cultuurbanket, met als partners:
de academies,
de bib,
het Erasmushuis,
& Zinnema
al een reeks tussenstops gekend waaronder :
Camping Kanal
Gala van den Vortige Trekhond
Mostalgie, de uitzending van de documentaire van onze huisregisseur Sem Bucman
Het werk met het deeltijds kunstonderwijs en de kinderen van Kuregem, KIK en de gemeentelijke basisscholen
De studenten van de VUB ITO (Franse taalvaardigheid), de studenten uit de richting Criminologie.
Wij werken naarstig verder aan de uitbouw van dit Sint Guido jaar en hopen dit tegen september 2014 te kunnen afsluiten met een groots evenement
in de publieke ruimte.
Het kooienproject, waarbij wij in een 40-tal kooien een aantal evocaties van het beest in de mens tentoonstellen krijgt langzaam maar zeker vorm,
weliswaar gehinderd door een aantal financiële complicaties.
De opname van de dansfilm met compositie van Kaat De Windt is in uitvoering.
Wat onze creatieve ateliers betreft, het keramiekatelier en het naaiatelier kabbelen lustig verder. In het dansatelier is onze rots in de branding
Henriëtte Roth voor lange tijd gekluisterd aan het ziekbed. Namens alle leden van Beeldenstorm wensen wij haar een spoedig herstel.
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Ons sociaal economieproject krijgt langzaam vorm.
Ik wil bij deze gelegenheid alle personeelsleden en oud-personeelsleden van Beeldenstorm van harte danken voor hun inzet die zij dagdagelijks
weten op te brengen in het belang van al onze participanten.
Zonder hun enthousiasme zou dit huis kil en leeg zijn.
Nik Honinckx, artistiek en zakelijk directeur Beeldenstorm vzw, 11 januari 2013

U i t no di gi n g

inV itAt io n

v.u ./e .r.: n. Ho ninck x - Be r ge nse st e e nwe g 1 45 Chau ssée de Mons - 1 07 0 Ander le cht

nieuwjaarsreceptie
Réception de nouvel An

11 januari/janvier 2013 - 19:00
De nieuwjaarsreceptie is een hoogtepunt in onze jaarwerking, het is een van de zeldzame momenten waar het rijkere Anderlecht zich mengt tussen
ons Kuregems publiek. Ook in 2013 werd deze opzet gesmaakt, aan het programma wordt dan ook veel zorg besteed. Het is een afwisseling van ernst,
bezinning, goede voornemens en vooral veel humor. De Minister van Onderwijs de heer Pascal Smet bezwierde ons met wierook en vol verwachting
nemen wij akte van zijn voornemen tot ondersteuning van Beeldenstormers in al hun acties.
Tijdens dit evenement werd de directeur van onze partnervereniging Zinnema uitvoerig geloofd voor zijn bewezen diensten. Jaar na jaar weet dit
evenement meer volk aan te trekken, de catering van dit evenement werd op een zeer fijne manier verzorgd door dienstencentrum Cosmos. De
organisatie verliep vlekkeloos.
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Participatie aan evenementen opgezet i.s.m. de gemeente Anderlecht met betrekking tot
“1000 jaar Sint-Guido”
De gemeente nam geen verdere initiatieven voor de continuering van dit evenement, Beeldenstorm ziet zich bijgevolg genoodzaakt de ingeslagen
weg alleen verder te zetten
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Promotie en uitvoering eigen producties waaronder Beeldenstorm TV vzw Trekhond
Begeleiding: Sem Bucman, Greg Delannay, Nefertari Vanden Bulcke en Julie Bertone, Nik Honinckx
Beeldenstorm TV dient men momenteel te aanschouwen als een verzamelbox van het talrijke videomateriaal dat we reeds de afgelopen jaren hebben
verzameld. Op een organische manier groeit dit bestand steeds verder uit en met het voorhande zijnde materiaal kunnen we al heel wat “kijkplezier”
organiseren. Uitzenden op het nationale en regionale net gebeurt zeer sporadisch, v.b. Vranckx , Canvas. Wij ogen meer op het alternatief dat zich in
de komende jaren zal ontwikkelen namelijk het bekijken van onze producties via internet, de inlassing van onze producties in tentoonstellingen (memoriaal Dossin Kazerne), de inrichting van onze wijkcinema via het wijkcontract Passer en ziekenhuis TV.
Er werd verder gewerkt aan de portrettenreeks “les merveilleux de Beeldenstorm”, het portret van Evelyne Namenwirth werd afgewerkt.
Daarnaast werd er met het ITO- ACTO VUB verder gewerkt aan de door professor Namenwirth ingeslagen weg rond de realisatie van kortfilms.
Videorealisaties waar naast de practische toepassing van het Frans ook aan de inleving en de beleving van het sociaal artistiek werk naar de jonge
VUB-studenten wordt gewerkt. Studenten worden geconfronteerd met kansarmoede en haar daaraan gebonden problematiek. Dit jaar werkten de
studenten in hun kortfilms rond de thematiek van “het Beest in de Mens”.
Het feuilleton vzw Trekhond is aan enige bezinning toe, mogelijk worden de werkzaamheden eind 2014 opnieuw opgenomen.

moi?

Une bête,

Vendredi 17/05/2013
à 15h et 20h00
Promotiezaal
“A l o ï s G e r l o ”
D . 2 . 0 1

Vrije Universiteit Brussel,
Interfacultair Departement voor taalonderwijs,
Mondelinge taalbeheersing Frans 2012-2013
Vakgroep TALK

Conception et réalisation par: Nefertari
Vanden Bulcke, Julie Bertone, Evelyne
Namenwirth, Greg Delannay, Sem Bucman,
Nik Honinckx, Bart Vandeput, Dirk Corens.
Les étudiant.e.s de deuxième année du
grade de bachelier en langue et littérature (option français) vous invitent à
la projection de leurs courts-métrages.
vvksm-spat.pdf
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16:44

v.u.: Nik Honinckx Bergensesteenweg 145 - 1070 Anderlecht

vormgeving: bart vandeput

eet meer friet
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Beste collega’s,
Na de presentatie van ons kortfilmproject met de studenten 2BA Frans, werden wij door de UA uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse GABC-conferentie.
De UA toonde interesse in ons projectonderwijs en vroeg ons hierover een interventie voor te bereiden onder de vorm van een audiovisueel document.
Insteek van de conferentie was o.a. het gebruik van sociale media in het kader van FLE/FOS, alsook didactische vernieuwingen en ontwikkelen binnen FLE/FOS. Meer algemeen werd ons de vraag
gesteld hoe projectonderwijs beantwoordt op de actuele noden binnen de bedrijfswereld. In onze uiteenzetting, die jullie op Dailymotion kunnen bekijken, leggen wij de organisatie en het functioneren van integratief projectonderwijs uit aan de hand van verschillende voorbeelden van projecten die wij begeleiden binnen de verschillende faculteiten (ES, RC, L&W). Wij waren blij ook één van
onze kortfilms die dit jaar werd gerealiseerd te mogen projecteren tijdens de conferentie.
Onze bijdrage werd zeer positief ontvangen en werd mede gerealiseerd door Beeldenstorm, met wie wij zoals gewoonlijk een zeer aangename samenwerking hebben gehad. Wij konden ook buigen
op de vele jaren expertise die Evelyne Namenwirth binnen integratief projectonderwijs heeft opgebouwd en die zij theoretisch mooi heeft afgebakend in enkele interessante artikels. Wij bouwen met
veel plezier dit pedagogisch concept verder uit.
Hieronder sturen wij jullie de abstract van onze panelsessie door alsook de Dailymotion-link naar onze video.
http://www.dailymotion.com/video/x10cpaz_ito-vub-teachers-nefer-julie_school?search_algo=2#.Ua3cM-vnwzY
Groetjes,
Nefertari Vanden Bulcke & Julie Bertone

Aantal

Leeftijd

Totaal

Gem.
20-30
30-40
16

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

12 4
15 Belgisch
1 Maghrebijn

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week

Aantal ateliersessies in 2013

Aantal ingeschreven

Une bête, moi?

3 uur

10

16

intens tussen februari en
mei 2013

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Vertoning VUB “Het Beest in de Mens”

2 x 1u30 namiddag en avond vertoning

300
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Totaal aantal
Atelierparticipaties
160

72

73

74
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Voorbereiding nieuwe kunstuitgave “Het beest in de mens”
De voorbereidingen naar de nieuwe kunstuitgave “Het Beest in de Mens” vorderen gestaag en leverden reeds het volgende inventaris:

Deelprojecttitel
Surfing over the airways

Artiest
Joy Wellboy

Het schaap is de preut af

Zinnefolee

Animalia
Klokkenluiders

Kinderen verbonden aan Beletterd & Betekend
Kaat De Windt

Het Beest in de Mens

Kunstenaarscollectief

8 Beaufortprijs
Deelnemers wedstrijd
Flair Obscur
Het genootschap der edele delen Het genootschap der edele delen
Mostalgie
Sem Bucman

Momentos

Luiz Marquez

Stand van zaken december 2013
Films en muziek klaar voor persing op
CD-Rom
lied aangeleerd klaar voor opname in
studio
80 kleine kooitjes af
30 mei 1ste try-out
35 grote ijzeren kooien zijn klaar
2 werden gegalvaniseerd
Fototentoonstelling is klaar
Foto-archief is voorhanden
Werd aangezocht tot participatie
Film en montage klaar Uitzending VRT
Vranckx
Vertoning in Dossin Kazerne
Klaar voor bundeling in
Kunstuitgave
CD opname in de studio Beeldenstorm
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Prognose 2014

Opname in studio Beeldenstorm
80 kooitjes klaar
tentoonstelling op diverse locaties
Definitieve klankopname
Herwerking dans choreografie
De artiesten worden aangezocht
dossiers voor bijkomende subsidies
werden ingediend

Opname dansact
Kleine correctie uit te voeren in
voice over

Persing CD

Website bezoeker aantallen • www.beeldenstorm.be
Months and Years
Jan
2012
2013
2014

Feb
1,122
1,647
1,350

Mar
1,408
1,373
1,344

Apr
1,229
1,325
1,277

May
1,097
1,382
862

Jun Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Total
955 1,119 704 688 999 1,088 1,145 991 12,545
1,321 910 591 628 1,029 944 711 827 12,688
133								4,966

Mar
49
49
48

Apr
40
43
41

May
37
46
29

Jun Jul
Aug Sep Oct Nov Dec Overall
31
37
23
22
33
35
38
32
34
43
30
19
20
34
30
24
27
35
22								40

Average per Day
Jan
2012
2013
2014

Feb
36
53
44
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Hoofdstuk 2:

is gewijd aan onze activiteiten gesubsidieerd via de cel onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap Commissie en het project deeltijds Kunstinitiatie Onderwijs, Vlaanderen. Hier wensen we je er attent op te maken dat
we hier het inhoudelijk jaarverslag van het schooljaar 2013-2014 geven.
De atelierberekeningen werden echter wel gemaakt op basis van de gegevens van het kalenderjaar 2013.
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Zelfevaluatie “Beletterd en Betekend”, 2012-2013

Begeleidingsprojecten VGC Tijdelijk project Kunstinitiatie
project 56
Begeleidingsproject VGC Onderwijs
Basisscholen gemeentelijk onderwijs Anderlecht
GBS Scheut
(penvoerende school)
Van Sousstraat 80, 1070 Anderlecht
DKO GO Academie Beeldende Kunsten Anderlecht Dapperheidsplein 5, 1070 Anderlecht
Artistieke begeleiding
vzw Beeldenstorm
Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht
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Zelfevaluatie Beletterd & Betekend
Schooljaar 2013 - 2014
Geachte mevrouw
Gelieve bij deze onze zelfevaluatie voor het schooljaar 2013 - 2014 te ontvangen. Deze opdracht werd mij, door omstandigheden,
kortelings toegewezen. Ik ben zo vrij geweest om de evaluatiemethode van de VGC dienst onderwijs (projectaanbieders) te gebruiken en hoop u hiermee een duidelijk beeld te bezorgen betreffende de werkzaamheden.
“Beletterd & Betekend” werd schooljaar 2013-2014 uitgevoerd door het DKO Academie Beeldende kunsten, de vzw Beeldenstorm en de drie participerende gemeentelijke Anderlechtse basisscholen:
Kameleon, School 13 en Veeweide. Dit verslag is een overzicht van de activiteiten waarbij ik optrad als regisseur en inhoudelijk begeleider en waarvoor ik alle dank verschuldigd ben aan de constructieve medewerking van éénieder die daar heeft toe bijgedragen.
In het belang van de kinderen van onze bijzonder geliefde doelgroep, de Anderlechtse jeugd, durf ik hopen op een continuering van dit project.
Met de meeste hoogachting
Nik Honinckx
vzw Beeldenstorm
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Lijst schoolbezoeken:
Kameleon: van 07/10/2013 tot en met 04/02/2014
-- 1ste leerjaar (24 leerlingen)
-- 2de leerjaar (20 leerlingen)
-- 3de leerjaar (22 leerlingen)
-- 4de leerjaar (22 leerlingen)
-- 5de leerjaar (22 leerlingen)
-- 6de leerjaar (18 leerlingen)

10x
10x
9x
10x
9x
10x

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep ouders

♀

♂

Stad - Gemeente

5-6

17 Maghrebijns
2 Pakistaans
2 Afrikaans
3 Braziliaans

19 Samenwonend
3 Alleenstaand
2 Nieuw samengesteld gezin

9 minstens 1 van beide ouders werkt
1 asielzoeker
14 uitkeringsgerechtigd

11V

13M

2 Brussel Stad
3 Molenbeek
19 Anderlecht

20

6-7

10 Maghrebijns
4 Oost-Europeaans
6 Afrikaans

16 Samenwonend
1 Nieuw samengesteld gezin
2 Alleenstaand
1 geplaatst kind

4 Asielzoeker
6 minstens 1 van beide ouders werkt
10 uitkeringsgerechtigd

10V

10M

3 Brussel Stad
17 Anderlecht

22

7-8

13 Maghrebijns
3 Oost-Europeaans
3 Afrikaans
2 Aziatisch
1 Europeaans

5 Asielzoeker
1 Nieuw samengesteld gezin
7 minstens 1 van beide ouders werkt
17 samenwonend
2 gescheiden (co-ouderschap) 10 uitkeringsgerechtigd
2 Alleenstaand

4V

18M

5 Brussel Stad
5 Molenbeek
10 Anderlecht

22

8-9

11 Maghrebijns
4 Oost-Europeaans
7 Afrikaans

19 Samenwonend
3 Alleenstaand

5 asielzoeker
5 minstens 1 van beide ouders werkt
12 uitkeringsgerechtigd

14V

8M

4 Brussel Stad
2 Molenbeek
1 Ruisbroek
15 Anderlecht

22

9-10

15 Maghrebijns
6 Oost-Europeaans
1 Aziatisch

20 Samenwonend
2 Alleenstaand

6 asielzoeker
5 minstens 1 van beide ouders werkt
11 uitkeringsgerechtigd

8V

14M

6 Brussel Stad
1 Dilbeek
2 Molenbeek
13 Anderlecht

18

10-11
12-13

10 Maghrebijns
3 Afrikaans
4 Oost-Europeaans
1 Braziliaans

1 Nieuw samengesteld gezin
15 Samenwonend
2 Alleenstaand

3 asielzoeker
7 minstens 1 van beide ouders werkt
8 uitkeringsgerechtigd

8V

10M

3 Brussel Stad
1 Vorst
1 Molenbeek
13 Anderlecht

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.

24

Totaal

126

82

Wijk

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

B&B

Maandag 9u-11u30
13u-15u
Dinsdag 9u-11u30
13u-15u

12

116

128

2.472

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Toonmoment B&B

12u

10

Aantal

Leeftijd

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

10 Maghrebijns

Totaal
83

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

10

Kuregem

Anderlecht

School 13: van 10/02/2014 tot en met 10/06/2014
-- 1ste leerjaar (22 leerlingen)		
-- 2de leerjaar (25 leerlingen )		
-- 3de leerjaar (26 leerlingen)		
-- 4de leerjaar (23 leerlingen) 		
-- 5de & 6de leerjaar (36 leerlingen)

♀

♂

Stad - Gemeente

Wijk

1 alleenstaand
0 samengesteld
20 samenwonend
1 gescheiden

12

10

Brussel /
Anderlecht

centrum

3 Belgen, 15 nieuwe Belgen,
6 Maghrebijns, 1 Europees

1 alleenstaand
0 samengesteld
20 samenwonend
4 gescheiden

12

13

Brussel /
Anderlecht

centrum

7-8

2 Belgen, 17 nieuwe Belgen,
4 Maghrebijns, 3 Europees

2 alleenstaand
4 samengesteld
17 samenwonend
3 gescheiden

19

7

Brussel /
Anderlecht

centrum

8-9

3 Belgen, 10 nieuwe Belgen,
7 Maghrebijns, 3 Europees

3 alleenstaand
1 samengesteld
13 samenwonend
6 gescheiden

10

13

Brussel /
Anderlecht

centrum

9-11

5 Belgen, 20 nieuwe Belgen,
7 Maghrebijns, 4 Europees

1 alleenstaand
2 samengesteld
28 samenwonend
5 gescheiden

16

20

Brussel /
Anderlecht

centrum

69

53

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.

Totaal

8x
8x
8x
8x
16x

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE

Familiale toestand

5-6

3 Belgen, 14 nieuwe Belgen,
4 Maghrebijns, 1 Europees

6-7

Beroep ouders

132 lln

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

B&B

Maandag
9u-11u30 / 13u-15u
Dinsdag
9u-11u30 / 13u-15u

12

96

132

84

2.688

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Toonmoment B&B

2u

6

Aantal

Leeftijd

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

6 Maghrebijns

Totaal

85

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

6

Kuregem

0

Anderlecht

Veeweide: van 25/03/2014 tot en met 03/06/2014
-- 2de leerjaar (22) komen

Aantal

Leeftijd

Gem.

Gem.

22

6-7

Totaal

8x

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE

Familiale toestand

Beroep ouders

♀

♂

Stad - Gemeente

Wijk

21 Maghrebijns
1 Zuid-Europees

21 Samenwonend
1 Nieuw samengesteld gezin

11 ongekend
1 bediende
3 arbeiders
3 uitkeringsgerechtigd
1 MIVB
1 zelfstandige
2 horeca

10V

12M

1 Brussel Stad
1 Sint-Jans-Molenbeek
20 Anderlecht

20 Veeweide
2 ongekend

22

22 families

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

B&B

Dinsdag 9u-11u30

3

16

22

86

352

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Toonmoment B&B
Aantal

Leeftijd

Gem.
18-19
20-30
30-40
40-50
45-50
50-55
55-60
60-80

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

6 Maghrebijns

Totaal

87

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Onze inhoudelijke verantwoording bestaat uit de vergelijking van de bereikte resultaten met de beoogde resultaten.
Ik verklaar dat de hieronder verstrekte gegevens echt en waar zijn. Ik ben bereid om op vraag
alle verstrekte informatie te bewijzen.

he

verschil
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Gegevens van het educatieve aanbod
Naam van het educatieve aanbod: Beletterd & Betekend
Bereikte doelstellingen van het educatieve aanbod
Omschrijf beknopt in welke mate de vooropgestelde doelstellingen van het educatieve aanbod werden gerealiseerd. Als
bepaalde doelen niet of niet volledig konden worden bereikt, geef dan ook de redenen daarvoor aan.
Tijdens het schooljaar 2013-2014 werd er vooropgesteld om te werken rond het thema “Het verschil”, Jongen-meisje.
Bij aanvang van ieder atelier werd een sfeerscheppend moment gerealiseerd a.d.h.v uitgebreid illustratiemateriaal.
De voorbereidingen van deze ateliers zijn terug te vinden op de hiervoor aangemaakte website www.beeldenstorm.be, rubriek Beletterd & Betekend.
Iedere participerende school organiseerde een toonmoment. Voor school Kameleon ging dit door op Beeldenstorm zelf. Er werd een kleine tentoonstelling georganiseerd met de werken en filmpjes gemaakt door de kinderen. De ouders werden uitgenodigd en konden mee participeren in de
ateliers. De toonmomenten van school Kameleon waren een groot succes voor de eerste graad. In de tweede graad was dit minder het geval, mede
wellicht doordat de betreffende leerkracht van de klas ziek was en dit toonmoment onvoldoende heeft kunnen communiceren naar de ouders. In de
derde graad was het geen succes. Dit ligt deels aan de ouders die niet altijd kunnen komen en toedeels aan de leerlingen van de derde graad die niet
enthousiast zijn om hun ouders uit te nodigen. Ook de doorlichting die de school onderging op desbetreffende data was mede de oorzaak van een te
geconcentreerde aandacht op het ene en minder aandacht voor het andere. Naar volgend schooljaar toe wordt er nagedacht hoe het toonmoment
voor de derde graad anders ingericht zou kunnen worden.
Het toonmoment voor School 13 zal doorgaan tijdens het laatste atelier. Na het atelier, waarin de ouders opnieuw mogen participeren, wordt er
aansluitend (tijdens het laatste uur) een ‘openlucht tentoonstelling’ georganiseerd, hierbij mogen de ouders een wandeling maken langs de Bergense
steenweg waar de werken van de kinderen, gefotografeerd en geplastificieerd, zullen uithangen. Op die manier zullen niet alleen de ouders, maar ook
voorbijgangers en buurtbewoners de mogelijkheid hebben om mee te genieten van het beeldend werk van de kinderen.
School 13 koppelt ook een toonmoment aan het schoolfeest. De resultaten zullen in hun buurt in verschillende buurtwinkels worden tentoongesteld.
Op het einde van het schooljaar is er ook nog een specifiek toonmoment van de schoolverlaters met muziek en film.
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Activiteiten die in het kader van het educatieve aanbod hebben plaatsgevonden
Omschrijf bondig de activiteiten die in het kader van het gesubsidieerde aanbod hebben plaatsgevonden. Als bepaalde
activiteiten niet of niet volledig konden worden uitgevoerd, geef dan ook de redenen daarvoor aan.
Aanvankelijk waren er 4 muzische ateliers voorzien: beeld, muziek, woord en dans. Omwille van het wegvallen van twee begeleidende
artiesten, werden deze laatste twee ateliers echter geannuleerd en vervangen door een atelier digitale vormgeving.
Een overzicht van de 3 muzische werkvormen die aan bod kwamen:

Beeld:
School Kameleon
1ste graad:

Portret tekenen waarin elementen in verwerkt zaten waarvan ze houden, inspiratiebron: Frida Kahlo.
Collage droomberoep, inspiratiebron: Bolex
Klei opdracht: Figuur boetseren – Gevoelens -Blije en verdrietige figuren, inspiratiebron: diverse kunstenaars uit de kunstgeschiedenis
Schoenen boetseren met kleiplaten, inspiratiebron: schoenen uit de geschiedenis.
Schilderopdracht: gevoelens weergeven en linken aan kleuren.

2de graad:

Poppen maken, inspiratiebron: poppentheater van Paul Klee
Gevoelens in portretten, inspiratiebron: Roy Lichtenstein

3de graad:

Droomhuizen met kleiplaten: Hedendaagse architectuur
Animatiefilmpje : Jongen-Meisje, inspiratiebron: Paul Bush
Portret boetseren en emotie, inspiratiebron: Rodin
Groepswerk: Silhouet in het landschap, inspiratiebron: Raveel
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School 13 en Veeweide:
1ste graad:

Portret tekenen waarin elementen in verwerkt zaten waarvan ze houden, inspiratiebron: Frida Kahlo.
Collage droomberoep, inspiratiebron: Bolex
Klei opdracht: Figuur boetseren – Gevoelens -Blije en verdrietige figuren, inspiratiebron: diverse kunstenaars uit de kunstgeschiedenis
Schoenen boetseren met kleiplaten. Inspiratiebron: schoenen uit de geschiedenis.
Schilderopdracht: gevoelens weergeven en linken aan kleuren.

2de graad:

Hoeden maken: hoeden uit de 20 ste eeuw
Vlaggen schilderen: bv. vlaggen van landen, schilden en vlaggen van diverse kunstenaars

3de graad:

Groepswerk: reuzen maken. Inspiratiebron: reuzen van diverse internationale kunstenaars
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Digitale vormgeving:

School Kameleon / School 13 / Veeweide
De leerlingen kregen hetzelfde aanbod; babbelbox, schilderijen, groepsfoto's en speciale foto's. Afhankelijk van de graad werden de oefeningen complexer. Het grootste verschil tussen 1ste graad en 3de graad was dat er bij 3de graad over het algemeen meer aandacht en
concentratie aanwezig was.
-- Babbelbox: de leerlingen nemen interviews met elkaar af; over wie ze zijn en wat ze bezig houdt. Er werden tijdens de opnames specifieke
disciplines aangeleerd.
-- Schilderijen: de leerlingen leren cadreren en mise en scène overnemen van klassieke schilderijen.
-- Groepsfoto’s: met aangeleerde cadrage-technieken gaan ze aan de slag bij het nemen van groepsfoto's die vervolgens, door de leerlingen
zelf, bewerkt worden.
-- Speciale foto’s: het creëren van onmogelijke beelden d.m.v digitale fotografie. Met de aangeleerde retouchetechnieken gaan ze een stap
verder.
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Muziek:

School Kameleon / School 13 / Veeweide
1ste graad:

- Samen muziek maken, beluisteren en beleven.
Er wordt gezongen en muziek gemaakt met de stem, het lichaam en verschillende instrumenten: piano, xylofonen en percussie-instrumenten. Als rode draad wordt er een verhaal gebruikt, waar niet alleen muziek rond gemaakt wordt, maar waar ook andere muzikale
activiteiten aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld luisteroefeningen). Dit verhaal sluit aan bij het thema hij-zij.

2de graad:

- Zingen met begeleiding van instrumenten (piano, xylofonen, percussie).
- Musiceren en improviseren vertrekkend vanuit een beeld.
Bij het improviseren en ontwerpen van muziek wordt vertrokken vanuit de tegenstelling ‘mannelijk-vrouwelijk’. Om het aanschouwelijker
te maken, wordt het beeld van ‘dag en nacht’ gebruikt.
- Klassieke notatie en grafische partituren: kennismaking met muzieknotatie.
- Luisterfragmenten rond ‘dag en nacht’.

3de graad:

- Kennismaking met verschillende bouwstenen van muziek (metrum, ritme, melodie, harmonie, dynamiek, instrumentatie (klank), structuur) en verschillende muzikale begrippen (ostinaat, akkoord, begeleiding, solo, tegentijden, …) waardoor de leerlingen meer inzicht
krijgen in muziek.
- De leerlingen leren de muziek die ze zingen begeleiden met akkoorden en ritmische ostinaten.
- De leerlingen leren ook improviseren vertrekkende vanuit deze muzikale bouwstenen (bijvoorbeeld vertrekkende vanuit een harmonie
of een ritme) en vanuit hun improvisatie maken we ook kleine composities. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van een divers instrumentarium: stem, micro, piano en allerhande percussie-materiaal.
- Alvorens met muzikaal materiaal aan de slag wordt gegaan, wordt er vertrokken vanuit een gedicht (aansluitend bij het thema hij-zij) of
een beeld. Er worden keuzes gemaakt wat betreft het karakter en de muzikale eigenschappen. Deze muzikale begrippen bevatten heel
vaak tegenstellingen, die je mannelijk en vrouwelijk kunt noemen. (snel, traag, hard, zacht, hoog, laag, melodisch, ritmisch, …)
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4. De graad Bereik van het educatieve aanbod
Omschrijf bondig het bereik van het educatieve aanbod. Geef ook aan in welke mate het beoogde bereik wel of niet
(voldoende) werd gerealiseerd: bereikte Brusselse Nederlandstalige scholen, leerlingen; gerealiseerde dagdelen.
Volgende gemeentelijke basisscholen genoten van een atelierwerking bij Beeldenstorm
-- School 13
-- Kameleon
-- Veeweide
Alle Anderlechtse gemeentelijke basisscholen maken gebruik van de kunsteducatieve map Kleurenbeest.
De verdere samenwerking met Scheut werd stopgezet omdat de leerkrachten niet voldoende gemotiveerd waren om onze werking te beleven in de
ateliers van Beeldenstorm.
Er werden op regelmatige basis Time-Outers van Levenslust begeleid via onze werking, het betreft hier een groep van een 12-tal jongeren.
Een aantal van deze jongeren kwamen participeren in het keramiek atelier waar ze kennis maakten met de verschillende facetten van klei.
Geef in de tabel hieronder een nauwkeurig beeld van het bereik van het educatieve aanbod tijdens het schooljaar waarop de subsidie betrekking
heeft.

Totaal aantal bereikte
Nederlandstalige scholen
3 Basisscholen Anderlecht
Time-out Levenslust secundair
Totaal:

Totaal aantal gerealiseerde dagdelen
uitgedrukt in halve werkdagen

Totaal aantal bereikte leerlingen
277
12
289

684
24
708
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Inhoudelijk verslag
VOORWAARDE I
Het educatieve aanbod is gericht op het verbeteren van de leer- en ontwikkelingskansen van alle leerlingen en sluit aan bij
de specifieke context en het onderwijskundig kader van de school.
VERPLICHTE INDICATOR

U moet aantonen hoe u tijdens het voorbije schooljaar met het educatieve aanbod aan deze verplichte indicator hebt gewerkt.

1.1. Het educatieve aanbod helpt scholen bij het realiseren van leerplannen, eindtermen of ontwikkelingsdoelen.
Omschrijf hoe u met het educatieve aanbod aan deze indicator hebt gewerkt. Concretiseer en omschrijf welke acties u
wanneer hebt ondernomen. Illustreer met een voorbeeld uit de praktijk.
Artiesten kregen van de directies bij aanvang van het schooljaar september 2013 tijdens een opstartvergadering de toepasselijke leerplannen. Tijdens de voorbereidingen van de ateliers werd er gezocht naar raakvlakken met de leerplannen. Leerkrachten worden aangemoedigd om met het aangereikte materiaal verder te werken in de klas, waar en wanneer het mogelijk is.
In ieder atelier wordt er vakoverschrijdend gewerkt.
- Beeld: In het begin van het atelier is er een groepsgesprek over een bepaalde kunstenaar. De kinderen verwoorden wat ze zien op de
beelden en a.d.h.v een gesprek wordt hun mondelinge en communicatieve taalvaardigheid gestimuleerd. Ze leren zich beeldend te uiten
waardoor ze grensverleggend denken en handelen.
- Muziek: Tijdens het atelier werd er gewerkt rond een brede waaier van doelstellingen uit de leerplannen muzische vorming. (Deze specifieke doelstellingen werden per atelier vermeld op de website.) Sommige van deze doelstellingen zijn echter vakoverschrijdend:
aandacht voor het belang van een goede attitude, samenwerken, luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar, zich durven uiten,
leren verwoorden van ideeën, gewaarwordingen en gevoelens bij het beluisteren van muziek en bij het samen improviseren.
- Digitale vormgeving: tijdens de ateliers werd er ook gewerkt aan een brede waaier van doelstellingen. Naast de algemene doelstellingen zoals samenwerken, naar elkaar luisteren, respect hebben voor elkaar, ect. werd er ook aandacht geschonken aan de doelstellingen uit het vak: ervaren dat een boodschap via audiovisuele middelen overgebracht kan worden, een gegeven uit de werkelijkheid
voorstellen met beelden en geluiden, op creatieve wijze mediaproducten aanmaken. Voorbeelden uit de praktijk zijn talrijk: naast de
discipline van een opname (stil zijn, respect voor medeleerling opbrengen) worden ze ook geconfronteerd met een eindproduct dat ze in
staat stelt om vrij erover na te denken.
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Na een reeks van (56 x 3 verschillende ateliers) 168 dagdelen werd steeds een toonmoment georganiseerd voor de ouders. De ouders
werden uitgenodigd bij Beeldenstorm om een klein opgezette tentoonstelling te bezichtigen en mee te participeren in de ateliers.
De verantwoordelijkheid en de organisatie lag hierbij in handen van de docenten, leerkrachten en de kinderen.
De kinderen organiseerden de rondleidingen. Tijdens deze rondleidingen gaven kinderen blijk van de verschillende verworven competenties:
- mondelinge taalvaardigheid
- vakoverschrijdend werk
- communicatieve vaardigheden
- grensverleggend denken en handelen: zich durven uiten
In alle lessen is het gelukt om leerplannen, eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.
De toonmomenten waren een groot succes voor de eerste graad. In de tweede graad was dit minder, wellicht onder meer doordat de
betreffende leerkracht van de klas ziek was en onvoldoende heeft kunnen communiceren naar de ouders toe. In de derde graad was het
geen succes. Dit ligt deels aan de ouders die niet altijd kunnen komen en deels aan de leerlingen van de derde graad die niet enthousiast
zijn om hun ouders uit te nodigen. Naar volgend schooljaar toe wordt er nagedacht hoe het toonmoment voor de derde graad anders
ingericht zou kunnen worden.

1.2. Het educatieve aanbod sluit aan bij het pedagogisch project, het taalbeleid en het ouderbeleid van de school. Omschrijf hoe u met het educatieve aanbod aan deze indicator hebt gewerkt. Concretiseer en omschrijf welke acties u wanneer hebt ondernomen. Illustreer met een voorbeeld uit de praktijk.
Beeldenstorm en het project “Beletterd & Betekend” ondersteunt de pluralistische visie van de school en participeert actief aan het gelijke kansenbeleid.
Naast de aandacht voor een verzorgd Nederlands taalgebruik tussen kinderen en de betrokken artiesten gaan we de uitdaging niet uit de
weg om de anderstalige in de wijk ook te betrekken met de werking.
Wat de ouderparticipatie betreft: we hebben deelgenomen aan de wijkbezoeken, georganiseerd in het kader van de brede schoolactiviteiten.
De ouders werden uitgenodigd op het toonmoment en mochten mee doen in de ateliers. De aanwezige ouders hebben dit met het nodige enthousiasme gedaan.
De leerlingen werden ook aangemoedigd om thuis te vertellen over hun ervaringen.
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1.3. Het educatieve aanbod wordt bijgestuurd in functie van de specifieke noden en vragen van de scholen.
Bij de aanvang van het schooljaar werden alle participerende leerkrachten uitgenodigd voor de voorstelling van het project “Beletterd
& Betekend” 2013-2014. Op deze manier konden ze ook communiceren met de docenten die het project leiden. Leerkrachten werden
opgeroepen om actief mee te sturen in het project. Daartoe werd er een website opgestart om naast de voorbereiding ook de inbreng en
de evaluatie van de leerkracht en de kinderen te concretiseren.
Uit de grondige einde schooljaar-evaluatie, blijkt dat de scholen heel positief staan tegenover het project. Zij zeiden eveneens dat het
niveau van de ateliers hoog lag. De leerkrachten hebben een grotere betrokkenheid getoond en op de website met de kinderen de
lessen geëvalueerd. Ook werden foto’s genomen tijdends de ateliers en op de website geplaatst.
In het atelier beeld werd vooral gewerkt met materialen die niet vaak aan bod komen in school lessen zoals het werken met klei, gips,
combinatie textiel en papier (poppen en hoedenopdracht), levensgroot werken (raveelopdracht) tot reuzen maken.
In het atelier muziek wordt in kleine groepjes gemusiceerd met veel verschillende instrumenten die op school vaak niet aanwezig zijn en
vaak ook moeilijk te gebruiken zijn met een grotere groep leerlingen.
Sommige leerkrachten hebben ook specifieke vragen zoals:
- Wat is een canon?
- Is het mogelijk wat meer toelichting te geven bij de instrumenten van het orkest?
Of er al dan niet specifieke vragen komen, hangt echter sterk af van de interesse van de leerkrachten, die sterk verschilt van leerkracht tot
leerkracht.
In het atelier Digitale Vormgeving werd er natuurlijk ook gewerkt met de materialen die ze op school nauwelijks zien: een digitale fotocamera, maar ook software zoals Photoshop. De enthousiaste leerlingen die op school of thuis geen toegang hadden tot Photoshop
kregen een online fotobewerkingsprogramma aangereikt, waarmee hun interesse verder werd aangewakkerd.
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1.4. Het educatieve aanbod biedt maximale leer- en ontwikkelingskansen aan de leerlingen en stimuleert levensbreed en
levensecht leren.
Vanuit het thema ‘Verschil’gingen we na wat het onderscheid is tussen jongen/meisje en mannelijk/vrouwlijk.
In het atelier beeld werd gewerkt rond portretten, schoenen, hoeden, beroepen, kleuren en gevoelens. Naast het werken met verschillende technieken en materialen, kregen zij verscheidene technische en intellectuele uitdagingen te verwerken. Bijvoorbeeld: In de les
rond beroepen moesten de leerlingen door middel van collage hun droomberoep uitwerken. Hiervoor moesten ze alles apart tekenen op
gekleurd papier en samen brengen. In deze les werd gewezen op lichaamsverhoudingen maar moesten de kinderen eveneens aandacht
hebben voor welke soort kleren en attributen bij welk beroep horen. Dit alles beeldend weergeven, op een zodanige manier dat je direct
kon herkennen welk beroep er werd uitgebeeld.
In de derde graad is veel tijd besteed aan groepswerk. Bijvoorbeeld: De hele klas heeft meegewerkt aan de reuzen, dit telkens opgesplitst
in groepjes van drie.
In het atelier muziek werd er uitvoerig gesproken over mannelijke en vrouwelijke kenmerken, die we in muziek terugvinden. Leerlingen
leerden dat je als muzikant, of je nu een jongen of een meisje bent, zowel ‘mannelijk’ als ‘vrouwelijk’ moet kunnen spelen. En dat beide
aspecten even belangrijk, waardevol, interessant en noodzakelijk zijn. Ook werd er via verhaal, poëzie en liederen gesproken en gemusiceerd rond verschillende vormen van liefde (verliefdheid, liefde, aantrekkingskracht,...) tussen hij en zij. (of hij-hij / zij-zij)
In het atelier digitale vormgeving werd er vooral door middel van spel gewerkt rond het thema ‘Het Verschil’ : de zoektocht door honderden klassieke schilderijen die vaak uit de Renaissance kwamen (waarbij de bewondering voor het menselijk lichaam hoog was) ging
gepaard met de nodige uitleg over de verschillen. Voor een andere oefening werden ze gevraagd om zich (als een acteur/actrice) mentaal te verplaatsen in het ander geslacht.
Verschillende fragmenten werden verfilmd, deze kortfilms werden getoond tijdens de nieuwjaarsreceptie en toonmomenten op school.
De toepassingen van de interacties binnen de nieuwe media bleven een beetje te beperkt tot het plaatsen van hun creatieve experimenten in dit medium. De actieve communicatie met “derden” kwam nog niet aan bod.
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VOORWAARDE II
Het educatieve aanbod heeft een uitdagend karakter op het vlak van taal. Het legt de nadruk op:
het versterken van de taalvaardigheid Nederlands bij de leerlingen;
het positief omgaan met andere talen.
2.1 Het educatieve aanbod biedt leerlingen een omgeving met veel kansen tot taalproductie, via interactie met begeleiders
en met andere leerlingen. De taalproductie gebeurt aan de hand van motiverende, interessante opdrachten.
Naast het uitvoeren van een opdracht in een creatief atelier was er zoals reeds omschreven steeds een inspirerend gedeelte. Vaak werd
hier beroep gedaan op kortfilms, werden er verhalen voorgelezen of werden er prenten, afbeeldingen en voorwerpen getoond.
In het atelier beeld wordt in het begin gebruikt gemaakt van divers beeldmateriaal en wordt dit uitvoerig besproken d.m.v een vraag en
antwoordspel:
Wat zie ik? Wat gebeurt er? Wat is de oorzaak? Wat zijn de gevolgen? Kan dit? Kan dit niet?
Deze observatiemethode wordt vooral aangewend om de leerling zijn of haar verhaal te leren formuleren.
De begeleidende artiest, vertolkt vooral de perceptie van de kunstenaar.
Daarop wordt de perceptie van de kinderen getoetst aan de visie van de kunstenaar.
Op het einde van een les evalueren de leerlingen elkaars beeldend werk. Ze worden gestimuleerd om uit te leggen waarom ze iets mooi
of origineel vinden.
-In het atelier muziek wordt er niet alleen veel gezongen en gespeeld, maar wordt er ook veel gepraat over muziek.
Enerzijds worden luisterfragmenten besproken. Bijvoorbeeld:
- Hoe klinkt deze muziek? Wie zou je horen? Hoe voelt hij/zij zich?
- Welke instrumenten hoor je? Welke muzikale bouwstenen hoor je?
- Vind je deze muziek mooi of niet en waarom?
Anderzijds worden de improvisaties en composities van de leerlingen zelf ook steeds besproken. Bijvoorbeeld:
- Welke instrumenten zouden we hiervoor gebruiken en waarom?
- Hoe klonk het? Wat was goed en wat kon beter?- Hoe klinkt deze harmonie?
-In de atelier Digitale Vormgeving werd er uiteraard ook aan de taalproductie gewerkt. Naast het technische jargon (close-up, zoom -in…)
en corrigeren van taalfouten werden ze bijvoorbeeld uitgedaagd om een mise en scène van een schilderij verbaal te communiceren naar
hun medeleerlingen.
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2.2. Het educatieve aanbod stimuleert het gebruik van het Nederlands bij de leerlingen, schriftelijk of mondeling.
De kinderen van School 13 hebben telkens de lessen schriftelijk geëvalueerd op de website.
Tijdens het vraag en antwoordspel in het begin van het atelier beeld moeten zij hun gedachten en gevoelens mondeling omschrijven
in het Nederlands. Komen ze niet op de woorden die ze zoeken, dan kunnen hun klasgenootjes helpen of leert de docent de gezochte
woorden aan. Zo komen vaak ook nieuwe begrippen aan bod i.v.m. het medium en leren zij deze te gebruiken.
In het atelier beeld moesten de kinderen een reus in reliëf maken. Ze kenden het woord reliëf niet maar na de uitleg wisten ze dit wel en
hebben ze het woord ook gebruikt in de les. De anderstalige nieuwkomers leren bijvoorbeeld tijdens een les schilderen de kleuren in het
Nederlands te zeggen.
Door over muziek te praten, komt er automatisch woordenschat aan bod die in andere lessen minder gebruikt wordt, zoals woordenschat
omtrent gevoelens.
De leerlingen van de derde graad lazen en gebruikten ook gedichten als vertrekpunt voor improvisatie.
- In het atelier Digitale Vormgeving werd er een kennismakingsoefening gegeven: Babbelbox. De leerlingen moesten schriftelijk hun interviewvragen -en antwoorden voorbereiden, voordat ze opgenomen werden. Er werd telkens aandachtig gewerkt aan hun Nederlands.
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2.3. Het educatieve aanbod werkt aan de ontwikkeling van positieve taalattitudes bij leerlingen. Ze worden aangemoedigd
om op een respectvolle en open manier met elkaar in interactie te treden.
Als anderstalige nieuwkomers niet direct de opdracht verstaan is er vaak een medeleerling die optreedt als tolk als de docent de taal niet
machtig is. (bv. Arabisch, Spaans.) De docenten zijn drietalig tot viertalig en kunnen de opdracht in het Frans of in het Engels uitleggen
wanneer de kinderen de opdracht niet begrepen hebben in het Nederlands.
In de ateliers wordt er gevraagd om te communiceren in het Nederlands zodat ze geen groepjes gaan vormen en andere kinderen
zouden uitsluiten die hun moedertaal niet machtig zijn.

2.4. Het educatieve aanbod omvat veel taalrijke momenten, waarbij met respect en zonder vooroordelen wordt omgegaan
met alle talen.
Tijdens toonmomenten en nieuwjaarsreceptie worden de nodige inspanningen geleverd zodat onze projecten voor anderstaligen ook
toegankelijk zijn:
gedeeltelijke vertaling, filmpjes worden meestal ondertiteld.
Zoals beschreven in bovenstaande vraag zijn de docenten drietalig tot viertalig en kunnen zij perfect switchen tussen de verschillende
talen.
Als anderstalige nieuwkomers niet direct de opdracht verstaan is er vaak een medeleerling die optreedt als tolk als de docent de taal niet
machtig is (bv. Arabisch, Spaans.) De docenten zijn drietalig tot viertalig en kunnen de opdracht in het Frans of in het Engels uitleggen
wanneer de kinderen de opdracht niet begrepen hebben in het Nederlands.
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2.5. Het educatieve aanbod zorgt ervoor dat leerlingen de Brusselse talendiversiteit als een meerwaarde voor hun taalontwikkeling ervaren.
Dat het Nederlands een taal is van een minderheid. Tijdens buurtbezoeken worden ze aangemoedigd om zich ook verstaanbaar te maken
in andere talen en wordt hun gewezen op het belang van de beheersing van andere talen in het latere beroepsleven.
Zoals beschreven in bovenstaande vraag zijn de docenten drietalig tot viertalig en kunnen zij perfect switchen tussen de verschillende
talen. Ook de kinderen worden gestimuleerd om woorden te leren gebruiken in het Nederlands die ze enkel kennen in hun moedertaal:
Frans, Arabisch,....
Tijdens de ateliers muziek worden ook vaak liedjes gezongen in andere talen zoals bijvoorbeeld het Engels. Sommige kinderen kunnen
dan laten horen dat ze al een mondje Engels spreken. Het leren van een andere taal wordt daarbij als iets interessants en verrijkend gepresenteerd, niet als iets moeilijks of vervelends.
Tijdens de ateliers Digitale Vormgeving werden er vooral woordjes uit andere talen gebruikt die in het vakjargon gebruikt worden. (Eng:
close-up, Frans: mise-en-scene, plan Americain…) Bilingualiteit van deze kinderen is door hun afkomst vaak een feit en het belang ervan
is ze zeker niet vreemd.

2.6. De leerlingen worden aangemoedigd om na te denken over verschillende aspecten van taal, bijvoorbeeld: vooroordelen, omgaan met meertaligheid en verschillen tussen taalgemeenschappen.
Onze niet aflatende aandacht voor multiculturaliteit en de vaststelling dat er regelmatig leerlingen, kinderen van politieke vluchtelingen,
in de klasjes opduiken plaatst ons vaak in een Babilonische verwarring; telkens weten we ons uit deze verwarring te redden via muzische
hulpmiddelen. Muziek, beeld en beweging verzoenen verschillen en maken dat het woord zijn gepast beeld en interpretatie kan vinden.
Kinderen hebben via het project het “Verschil” en de specifieke observatieopdrachten ervaren dat taalgebruik slechts een uitingsvorm is
van de mens.
Verschillen zijn te herkennen aan de personen, hun gezichtsuitdrukking, kleren, kapsel,....
In het atelier beeld worden stapsgewijs doorheen de les veel technieken gedemonstreerd en zien de kinderen hoe ze verder moeten
werken.
Tijdens het atelier schilderen zien ze hoe kleuren gemengd worden en veranderen tot een andere kleur.
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VOORWAARDE III
Het educatieve aanbod wordt opgesteld in functie van:
een divers en Brussels doelpubliek;
de bewustwording van de Brusselse diversiteit bij de leerlingen.
3.1 Het educatieve aanbod houdt rekening met de verschillende talige, culturele, etnische, religieuze en sociaal-economische achtergronden van de leerlingen en met hun leefwereld.
Beeldenstorm en dus ook het deelprogramma “Beletterd & Betekend” bewaakt steeds de pluralistische benadering van haar doelgroepen.
Wij trachten steeds zeer breed te communiceren met alle bewoners van de wijk. Getuige daarvan zijn de specifieke activiteiten, die
aansluiten met het programma “Beletterd & Betekend”, waarbij wij een zeer gemengde deelnemerslijst kunnen voorleggen:
nieuwjaarsreceptie, creatieve ateliers voor volwassenen in de buurt, ouderproject met Citizenne: Babbelbank
In het atelier beeld komen kunstenaars uit verschillende landen aan bod. Hoe uiten zij zich beeldend. Bijvoorbeeld: In de lessen rond reuzen, werden reuzen getoond gaande van “Royal Deluxe” tot reuzen van een Chinese kunstenaar. Zo konden de kinderen zien hoe iedereen vanuit zijn eigen identiteit en culturele achtergrond een reus kan uitbeelden.
In het atelier muziek komen liedjes en muziek aan bod uit alle hoeken van de wereld.
Er worden ook instrumenten gebruikt die afkomstig zijn uit andere landen, bijvoorbeeld de darbuka. Vele kinderen ervaren dit positief en
kunnen bijvoorbeeld vaak al een kleine demonstratie geven op een bepaald instrument.
In het atelier Digitale Vormgeving werden er verschillende klassieke schilderijen gepresenteerd die uit verschillende landen (en culturen)
komen. Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt rond de Renaissance van de West-Europese kunstgeschiedenis, maar ook rond precolumbiaanse
of Islamitische en Chinese schilderkunst.
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3.2. Het educatieve aanbod houdt rekening met de voorkennis van de leerlingen en zorgt voor een verbreding van hun
kennis van de wereld om zo hun leerkansen te verbeteren.
De meeste kinderen kennen het project “Beletterd & Betekend”, we proberen er dus voor te zorgen dat er voldoende nieuwe elementen
in het project worden gebracht.
In het project was er dit jaar ook media. Zo konden de kinderen leren omgaan met film en fotografie. Bijvoorbeeld:
het atelier beeld werd dit jaar door een nieuwe docent gegeven waardoor er een andere visie, andere aanpak en technieken werden aangereikt die de kinderen nog niet kenden.
Bijvoorbeeld: de derde graad werd uitgedaagd om steeds weer in groep te werken aan een gezamenlijk kunstwerk: levensgrote silhouetten die ze in een geschilderd landschap moesten plaatsen, animatiefilm, reuzen.
In de lessen muziek werd er enerzijds verder gebouwd op wat er vorig jaar geïntroduceerd werd, anderzijds kwamen ook nieuwe muzikale onderwerpen aan bod (bijvoorbeeld: harmonie, grafische partituren, nieuwe liedjes, …) .
-Vorig jaar werd er meer nadruk gelegd op ‘theater’, m.a.w.: in filmische termen werd er gewerkt “voor” de camera. Dit jaar lag de nadruk
meer op de kennis “achter” de camera.

3.3. Het educatieve aanbod laat leerlingen stilstaan bij hun onderlinge gelijkenissen en verschillen, gedeelde of verschillende kennis, vaardigheden, meningen en ervaringen.
Er werden verschillende toonmomenten georganiseerd waarbij de kinderen elkaars werk konden bekijken.
In het atelier beeld wordt er op het einde van de les een evaluatie gehouden en vertellen de kinderen waarom ze voor een bepaalde
vorm, kleur,... hebben gekozen.
In het atelier muziek is er heel veel interactie tussen de leerlingen, (de leerlingen spelen of zingen vaak solo, de leerlingen praten heel
veel over de muziek die gemaakt of gehoord wordt, ...) waardoor ze zich sterk bewust zijn van hun gelijkenissen en hun verschillen.
Enerzijds zijn er leerlingen die soms uitblinken, anderzijds voelen leerlingen ook dat we allemaal nog kunnen bijleren. Daarbij wordt er
veel aandacht besteed aan een klimaat waar we kunnen leren en experimenteren, maar waar er zeker ruimte is voor ‘fouten’ maken, waar
de leerlingen zich kunnen proberen te ‘verbeteren’ zonder angst te moeten hebben voor reacties van de andere kinderen.
Bijvoorbeeld: bij veel leerlingen merk je aanvankelijk een zekere schroom, angst, wantrouwen, … om alleen te zingen of spelen voor de
groep. Met de juiste aanmoediging en uitleg -dat het heel normaal is er bijvoorbeeld qua intonatie nog eens naast te zitten, en dat ze
trots mogen zijn op wat ze al kunnen- krijgen kinderen vrij snel meer zelfvertrouwen en meer tevredenheid en trots (zeker binnen de
veilige context van het kleine groepje!)
-In het atelier Digitale Vormgeving werden de kinderen ook telkens aangemoedigd om zich uit te drukken en enigzins mogelijk commentaar te geven op het werk van hun klasgenoten. Er werd vooral gewerkt rond het leren verwoorden van kritiek (voorbeeld: wat kon
er beter? Wat was minder goed?) alsook het elkaar aansporen om te letten op de gegeven kritiek. (vb. Zich niet achter een blad papier
verstoppen tijdens een interview).
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3.4. Het educatieve aanbod werkt aan de sociale en interculturele vaardigheden van de leerlingen. De leerlingen ontwikkelen deze vaardigheden en ze leren omgaan met verschillen, door in heterogene groepen samen te werken en te communiceren.
De drie toonmomenten die in de scholen werden georganiseerd zijn het resultaat van de gezamelijke inspanning van de kinderen.
In het atelier beeld wordt er vaak individueel gewerkt, toch krijgt het individuele werk een meerwaarde als het in de “groepstentoonstelling” wordt geplaatst en gezamenlijk door de schoolgemeenschap wordt gepromoot. Ook wordt er regelmatig aan groepswerk gedaan
en helpen ze elkaar onderling om bepaalde beeldende problemen op te lossen. Bijvoorbeeld: bij het maken van de reuzen.
In het atelier muziek wordt er voortdurend samen muziek gemaakt. Daarbij is het ontzettend belangrijk om op een goede manier samen
te werken. Er worden heel veel afspraken gemaakt om op een goeie en kwalitatieve manier samen te musiceren en er wordt ook op de
verantwoordelijkheid gewezen van elk van hen om het groepsmusiceren tot een goed einde te brengen. Er wordt ook veel gepraat over
de muziek die gemaakt wordt: welke instrumenten we zouden gebruiken, welke opbouw, wat nog anders en beter kan, ...
-Eén van de prominente opdrachten binnen het atelier Digitale Vormgeving is het nemen van groepsfoto’s. De sociale vaardigheden die
hiermee gepaard gaan werken stimulerend voor de kinderen.
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VOORWAARDE IV
Het educatieve aanbod speelt maximaal in op de noden en de interesses van de leerlingen door aan te knopen bij hun leefen leeromgeving, en door hun leeromgeving te versterken en te verbreden.
4.1. Het educatieve aanbod laat leerlingen breed leren door het aanleren van verschillende competenties binnen een levensechte context.
Taal en communicatie:
Perceptie van beeld versus woord:
Tijdens het atelier beeld gaven kinderen hun interpretatie over het ‘Verschil’ bv. de poppen die gemaakt zijn door de tweede graad waren
allemaal persoonlijk, ze kregen als het ware het karakter mee van het kind. Het werd hun eigen persoonlijke pop. Doordat ze zelf hun
papier-maché poppen moesten maken uit proppen papier en zelf de kleertjes van de pop moesten maken, vertaalden ze hun karakter in
de pop.
Om het papier-maché te maken leerden ze werken met behangerslijm, voor de kleertjes leerden ze werken met sjablonen, naaien, decoreren van de kleertjes. Ze kozen zelf een gezichtskleur en gingen zelf aan de slag met het mengen van verf.
Tijdens de ateliers muziek ligt de nadruk heel sterk op het samen musiceren. Alle theoretische en vakkundige uitleg staat in het teken
daarvan. De kinderen krijgen daarbij een grote inbreng.
Bijvoorbeeld: In de eerste graad mogen de kinderen vaak mee bewegen op de liedjes en daarbij ook zelf de bewegingen en klanken bedenken, … In de derde graad mogen de leerlingen zelf kiezen op basis van welke gedichten we zullen vertrekken of welk karakter ze hun
muziekstuk willen geven (en bijgevolg welke instrumenten, welk tempo, welke dynamiek, welke opbouw, …). Op die manier wordt het
echt hun muziek.
- Tijdens het atelier Digitale Vormgeving worden de kinderen gestimuleerd om de werkelijkheid te imiteren d.m.v. foto’s en video’s. De
competities binnen de levensechte context worden rechtstreeks uit hun leefwereld genomen als ze bijvoorbeeld vrij moeten poseren of
nadenken over bijvoorbeeld de compositie of de samenstelling van een foto.
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4.2. Het educatieve aanbod stimuleert de leerlingen tot maatschappelijke participatie: ze worden voorbereid om een actieve rol op te nemen in de samenleving.
De ateliers omvatten vaak groepsopdrachten. Daarbij werd er gelet dat iedereen in de belangstelling kwam.
Discussies rond - wat is het beste idee en wat gaan we uitvoeren - versus democratische besluitvorming.
Beeld:
Diegene die sneller klaar is dan de andere helpt zijn medestudenten:
de onkundige wordt geholpen door de kundige.
In de ateliers muziek wordt er, zoals beschreven in het antwoord op vraag III.4 en vraag IV.1 voortdurend samengewerkt. Op die manier
maken de leerlingen ook kennis met de verschillende rollen bij het samen muziek maken. Al vanaf de eerste graad leren ze bijvoorbeeld
de rol van de dirigent en mogen deze ook om de beurt zelf uitvoeren. Sommige leerlingen schitteren echt in een rol van dirigent of rol
van solist (die mag zingen met de micro).
- In het atelier Digitale Vormgeving worden de opdrachten altijd verdeeld: bijvoorbeeld tijdens het interview: er is altijd een cameraman,
een reporter, iemand die de opname aanduidt. Na het interview krijgt de cameraman de rol van een reporter enz. Op deze manier kunnen de kinderen leren inzien dat er verschillende “rollen” aanwezig zijn.

4.3. Het educatieve aanbod maakt gebruik van de leef- en leeromgeving van de leerlingen, het aanbod gaat in interactie
met de schoolbuurt, de wijk, de stad.
De openluchttentoonstelling toont het werk van de kinderen. De reuzen worden gefotografeerd op verschillende locaties rond Beeldenstorm en hun school. De buurttentoonstelling rond de omgeving van de school met de echte ‘kunstwerkjes’ zal bewonderd worden door
iedereen die in de buurt woont en boodschappen doet.
De werken van School Kameleon hingen in de inkomhal van Beeldenstorm en de bezoekers/participanten zagen het werk. Het beeldend
werk werd ook tentoongesteld op de nieuwjaarsreceptie.
Om de ouders te laten zien en horen wat er zich in Beeldenstorm allemaal afspeelt, worden de ouders uitgenodigd op een toonmoment
in Beeldenstorm, waar ze niet alleen de resultaten van de kinderen kunnen bewonderen, maar waar ze bovendien ook kunnen participeren aan de ateliers.
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4.4. Het educatieve aanbod biedt nuttige informatie over het Nederlandstalige educatieve en recreatieve aanbod en de
mogelijkheden die in de schoolbuurt, de wijk, de stad aanwezig zijn.
Beeldenstorm participeert aan de kennismakingsrondes die georganiseerd worden in de buurt. “Beletterd & Betekend” promoot “het
Nederlandstalig aanbod” door actieve participatie aan het brede school gebeuren in Anderlecht en aan tal van na-schoolse activiteiten.
In het atelier beeld wordt ook uitgelegd dat er een “heuse” academie bestaat (academie van Anderlecht) waar ze als ze willen iedere
woensdag of zaterdag naar toe kunnen gaan. Ook wordt soms verwezen naar tentoonstellingen in de stad of kunstingrepen die zijn
gebeurd de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld: Chinese reuzen op Rogierplein in 2010, tentoonstelling Duane Hanson ( jan-mei 2014, in het
Museum van Elsene.)
In de ateliers muziek wordt regelmatig gesproken over de muziekacademie van Anderlecht. Leerlingen weten soms wel dat deze bestaat,
maar het zijn slechts enkele uitzonderingen die er ook effectief les volgen. Bij leerlingen waar de interesse overduidelijk aanwezig is,
wordt er ook met de leerkracht gesproken en gevraagd het ten gepaste tijde eens met de ouders te bespreken en ze aan te moedigen
muzieklessen te volgen.
- In het atelier Digitale Vormgeving worden de kinderen aangespoord om aandacht te geven aan diverse aankondigingen van tentoonstellingen, voorstellingen ect. bij hun in de buurt.
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VOORWAARDE V
Het educatieve aanbod biedt ruimte voor actieve betrokkenheid en ondersteuning van:
leraren en de school;
leerlingen;
ouders.
5.1. De school wordt actief betrokken bij de uitwerking van het educatieve aanbod. De aanbieder moet gegevens opvragen
over de samenstelling van de leerlingengroep, de visie van de school over thema’s als ouder- en buurtbetrokkenheid, taalbeleid, enz.
Tijdens dit schooljaar werden er 4 directievergaderingen georganiseerd. De agenda werd telkens samengesteld door de coördinerende
directeur of door de inhoudelijk verantwoordelijke en regisseur van het programma.
Tijdens deze vergadering werd er duidelijkheid geschept betreffende de samenwerking met het deeltijds kunstonderwijs, lestijden
en de verlenging van het project tot 21 juni.
Daarnaast werd er een uitgebreid evaluatie-formulier opgesteld. Er werd veel tijd besteed aan de bevraging van de doelgroepen.
Bij het in kaart brengen van de gegevens van de ouders en de kinderen stoten we op een onwrikbaar verzet van verschillende diensten
die de reglementering betreffende de privacy inroepen als argumentatie tot het niet vrijgeven van deze gegevens.
We merken een groot verschil tussen de scholen onderling. Zo slagen wij beter in onze opzet met school 13. Dit groter succes hebben
wij te danken aan de betere communicatie en sfeer die er heerst tussen artiesten, leerkrachten, kinderen en directie. De directie van deze
school voelt zich zeer betrokken.
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5.2. De leerkrachten worden actief betrokken bij de uitwerking en de uitvoering van het educatieve aanbod.
Op een aantal uitzonderingen na ervoeren wij het haast schrijnende “te kort” aan muzische vaardigheden van de leerkracht. Ondanks de
aangeboden gelegenheid tot kruisbestuiving kwam er maar weinig vraag. De zeldzame vragen waren eerder van praktische aard, bij het
inrichten van toonmomenten. De meeste leerkrachten dreven verder op de aanzet van de begeleidende artiest.
Alles hangt af van de interesse van de betreffende leerkracht. De leerkrachten geïnteresseerd in beeld waren enthousiast en hadden zeker de nodige vragen over de kunstenaars, de materialen waarmee gewerkt wordt, enz…
In de lessen muziek worden de leerkrachten aangemoedigd om actief mee te doen, maar er is een heel sterk verschil wat betreft de interesse van de verschillende leerkrachten. Sommigen zijn tevreden en enthousiast, sommigen stellen vragen, bij anderen voel je duidelijk
een compleet desinteresse en in zo’n geval is het dan ook moeilijk ze echt te betrekken.
-In de lessen Digitale Vormgeving is de participatie van de leerkrachten ook wenselijk en werkt motiverend voor de groep. Dit was heel
positief voor sommige leerkrachten die heel actief deel hebben genomen, maar er waren ook leerkrachten bij die zich heel passief en
ongeïnteresseerd opstelden.

5.3. Bij de uitwerking van het educatieve aanbod wordt rekening gehouden met de lesinhouden van de leerkrachten, zodat
de lessen kunnen aansluiten bij het aanbod.
De leerkrachten beschouwden ons aanbod als te verwerken leerstof en hebben deze als dusdanig een plaats gegeven in de te verwerken
leerdoelen.
Sommige lessen vallen perfect samen met de thema’s op school. Zo was er bijvoorbeeld een les rond beroepen en hebben ze in het
tweede leerjaar ook rond dit thema gewerkt. De leerkrachten leggen liever niets op en staan dus open voor de artistieke vakkunde van
de docenten.
In de ateliers muziek werd er bijvoorbeeld gewerkt rond een verhaal dat perfect aansluit bij het lesonderwerp ‘samengestelde woorden’
dat in de eerste graad op school aan bod komt. In de derde graad werd er vaak gesproken over het karakter van de muziek, wat aansluit
bij het thema ‘karaktereigenschappen’ uit het leerplan van de derde graad.

5.4. Het educatieve aanbod houdt rekening met de samenstelling van de leerlingengroep. De activiteiten moeten aansluiten bij de specifieke noden, de interesses, de leefwereld en de voorkennis van de leerlingen.
De gok-leerkracht is hier de sleutelfiguur, deze persoon waakt er over dat onze activiteiten bepaalde leerlingen niet uitsluit.
Doordat er in kleine groepjes van max. 8 kinderen wordt gewerkt, komt uitsluiting zelden voor. Ieder kind krijgt de nodige aandacht en
zijn/haar mening komt ook aan bod.
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5.5.. Het educatieve aanbod hanteert werkvormen die inspraak van leerlingen aanmoedigen.De leerlingen werden bevraagd over hun welbevinden. Het resultaat hiervan wordt verwerkt in het programma voor het volgende schooljaar.
De leerlingen schrijven hun evaluatie op de website van “Beletterd & Betekend”. Deze is zeer positief.
Tijdens het atelier beeld krijgen de kinderen bij iedere opdracht de nodige vrijheid om deze persoonlijk uit te werken. In de derde graad
worden ze aangemoedigd om zelf op zoek te gaan om bepaalde beeldende problemen op te lossen. Ze worden dus extra gestimuleerd
om inspraak te hebben.
Tijdens het altelier muziek krijgen de leerlingen veel inspraak, zoals reeds beschreven in het antwoord op vraag III.4 en IV.1.

5.6. Het educatieve aanbod kan na afloop door de leerlingen worden geëvalueerd.
Er werd een leerlingenbevraging gedaan.
Hun antwoorden zijn terug te vinden op de website van “Beletterd & Betekend”, die ze zelf elk atelier aanvullen.

5.7. Het educatieve aanbod moet een actieve bijdrage van ouders mogelijk maken, bijvoorbeeld door een actieve inbreng
van ouders in het pakket, een toonmoment, enz.
De meeste ouders, waarvan het merendeel mama’s, tonen steeds een grote bereidheid bij de organisatie van de catering tijdens een
toonmoment op school.
De ouders die zijn gekomen naar het toonmoment waren enthousiast. Dit hangt echter af van school tot school en van leerkracht tot
leerkracht.
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Hoofdstuk 2 appendix:

is gewijd aan onze activiteiten ingericht voor specifieke vragen van
scholen binnen hun eigen schoolwerking
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Onderzoek rond de zichtbaarheid van de school met betrekking tot het dagelijks verkeer
Het idee om een atelier beeld te realiseren rond verkeersveiligheid, met als einddoel een zelfgemaakte wegsignalisatie dat later voor de school kan geplaatst worden, werd voorgesteld. Via een denkoefening rond veiligheid in het verkeer kwamen de kinderen tot volgende resultaten.
Keramiekatelier: na een introductie in de wereld van de publiciteit en pictogrammen werden er een reeks ontwerpen en schetsen gemaakt met als
thema snelheid en traagheid. Er werden tevens slogans verzonnen. Later werden de schetsen van de trage diertjes geboetseerd, geschilderd en gelakt.
Muziekatelier: in het atelier muziek werd het verkeerslied aangeleerd en later mochten de kinderen in de studio het liedje zelf inzingen en opnemen.
Het liedje is te beluisteren op onderstaande link: http://beeldenstorm.be/web/beletterd-betekend/verkeersopvoeding
		
Het plaatsen van de verkeerstotem ging door op 20 september 2013 als afsluiter van de week van het vervoer, tijdens de vrijetijdsbeurs van de school
Sint-Joost-aan-Zee. Het doel van deze totem voor de schoolpoort is de autobestuurder aanmanen tot enige voorzichtigheid.
Het liedje werd gemaakt door Wim Carels, medewerker van Beeldenstorm, de muziek werd opgenomen en ter beschikking gesteld aan de leerkrachten, voor het aanleren van het lied in de klas. Er werd hen een “karaoke-versie” van het liedje voor in de klas cadeau gedaan waarmee ze geregeld
konden oefenen om klaar te zijn voor de inhuldiging.
Het liedje gaat over de gedragscode op weg naar school.
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Vier leerlingen van het 6de jaar Sint Guido (Anis, Argjegend, Lodoe en Nabil) werden door hun leerkracht esthetica en geschiedenis (Frank Hoornaert)
naar Beeldenstorm gestuurd om een klasfilmpje op te nemen in kader van hun opdracht geschiedenis.
Na de uitleg van hun concept, waarin verschillende tijdperken aan bod zouden komen, werd er afgesproken om hun filmpje in enkele dagen op te
nemen - dit gebeurde na de schooltijd.
Speciaal voor hun opdracht kocht Beeldenstorm ook een “green-screen” aan, om de achtergronden uit de geschiedenis realistischer weer te kunnen
geven.
Er volgden 4 opnamesessies op:
-- woensdag 16 oktober 2013;
-- woensdag 27 november 2013;
-- woensdag 11 december 2013;
-- vrijdag 20 december 2013.
De leerlingen maakten gebruik van onze studiofaciliteiten en werden begeleid in belichtings-en opnametechnieken. Er werd niet veel aandacht geschonken aan de acteerprestaties, hun grootste vraag was eerder van technische aard.
De montage van de filmpjes gingen de leerlingen zelf ter harte nemen, Beeldenstorm kijkt uit naar hun eindresultaat.
De algemene bevinden zijn echter positief: deze jongeren zijn zeer geëngageerd en zien hun toekomst binnen de audiovisuele sector.
-- ANis’ videosQuaRe
-- Israël Geschiedenis schoolopdracht deel 1
-- Israël Geschiedenis schoolopdracht deel 2
-- +Ontstaan van Israël
-- +6daagse oorlogdffg
Het materiaal dat deze leerlingen hebben verwezenlijkt bevat veel potentieel en hopelijk blijven zij de weg vinden naar Beeldenstorm.
We kijken er naar uit een samenwerking met deze jongeren voor het jaarthema “Gewapend beton” (2014-2015) aan te gaan.
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Week van Vervoering 5de leerjaar Sint-Joost aan Zee

Aantal

19
19

Totaal

Leeftijd

Gem.
10-12

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

Sint Joost
6 Belgisch
6 Oost Europees
11 Magrhebijns
6 Turks
2 Aziatisch
6 Afrikaans
1 Zuid Amerikaans

38

21 17

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Sint-Joost
aan Zee

10 september 2012
22 november 2012
6 december 2012
25 juni 2013
20 september 2013

2

5

38

380

Evenement

Totaal duurtijd voorstelling

Totaal aantal Receptieve participaties

Toonmoment week van vervoering

4 uur

350
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6de jaar tso Sint Guido
Aantal

Leeftijd

4

Gem.
12-17

Totaal

4

Origine: Belg - Nieuwe Belg - Magr. - OE Familiale toestand
Alleenstaand
nieuw samengesteld
samenwonend
aantal gezinsleden:

Beroep (ouders)
ocmw - bevrager
ziekte uitkering
werzoekende
op rust

♀ ♂ Stad - Gemeente

Wijk

0

Kuregem

4

Anderlecht

2 Maghrebijns
1 Aziatisch
1 Mediteraans

Atelier

Totaal duurtijd atelier Ateliersessies per week Aantal ateliersessies in 2013 Aantal ingeschreven Totaal aantal Atelierparticipaties

Sint-Guido

15:00-17:00
1
woensdag en vrijdag
namiddag

4

4

117

16
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Hoofdstuk 3: omvat ons verslag Sociale economie.

Plaatselijk Initiatief voor Ontwikkeling van de Werkgelegenheid
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3. 1. Identificatie van de aanvrager:
Indien zich wijzigingen hebben voorgedaan, vermeld deze dan in het vet:
Naam van de organisatie :
Beeldenstorm
Juridisch statuut : vzw
Naam van het project: Beeldenstorm
Indien uw vereniging of onderneming meerdere erkenningen als PIOW of IO kreeg voor verschillende activiteiten
Adres van de maatschappelijke zetel :
Bergensesteenweg 145, 1070 Anderlecht
Adres waarnaar de briefwisseling gezonden dient te worden (indien verschillend van de maatschappelijke zetel) :
Naam en functie van de contactpersoon in het kader van deze aanvraag: Nik Honinckx artistiek & zakelijk directeur
Telefoon : 02/523.43.50
E-mail : nik.honinckx@beeldenstorm.be
Website : www.beeldenstorm.be
Ondernemingsnummer : 0470-247 090
RSZ-nummer : 262-1720626-73
Nummer handelsregister : 0470 247 090
BTW-nummer : BE0470 247 090
Bankrekeningnummer voor de betaling van de subsidie : 001-3397791-54
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3.2. Inlichtingen over de financiering (voor elk erkend PIOW- of IO-project)
TOTAAL FINANCIERING gevraagd voor 2013

69.000 EURO
Hoofdstuk 3. Inlichtingen over het personeel in het PIOW of de IO (binnengekomen OF weggegaan OF gebleven ) tussen 1 januari 2013 en 15 februari
2014
(1 tabel per project erkend als PIOW of IO):
3. A) Personeel binnengekomen OF weggegaan OF gebleven in het PIOW of de IO tussen 1 januari 2013 en 15 februari 2014.
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Datum: 14/02/1014

Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2013 en 15 februari 2014

Naam & rechtsvorm van de vereniging of van de onderneming en evenBeeldenstorm vzw
tueel gevolgd door de naam van het project erkend als PIOW of IO
Voornaam
Naam
Arbeidstijd Categorie
♀ Begindatum Eindatum
aantal uur per week - Omkadering/
contract
♂ contract
uitvoerend personeel

- Doelgroep/
uitvoerend personeel
- Personeel ander dan de
doelgroep

+ Functie

Statuut/
Financiering

Artikel 60§7
DSP/+GECO
Activa/Sine
FGefinancierd via subsidie
PIOW of IO, Andere
(sepecifieer)

Reden einde Huidige
contract
toestand
van de
werknemer

Dominiek

Honinckx

♂

01/04/2001

onbepaalde duur

38

Omkadering - Management
artistiek en zakelijk begeleiding
doelgroepmedewerkers

Deels Stedenfonds

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Willem

Carels

♂

10/01/2012

onbepaalde duur

38

Werkmeeester
doelgroepbegeleiders

PIOW

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Semir

Bucman

♂

18/09/2008

onbepaalde duur

38

Omkaderend videoproductie

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Grégory

Delannay

♂

02/09/2008

onbepaalde duur

19

Uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
(videoproductie)

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Mohamed

El Yattouti

♂

01/06/2004

onbepaalde duur

38

Uitvoerend personeel
ander dan doelgroep
(decor & standenbouw)

Geco

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Marius

Packbier

♂

14/01/2013

31/01/14

38

Sociale en zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers productieassistent

Geco

Bart

Vandeput

♂

03/12/2009

onbepaalde duur

23

Omkaderend
Grafisch atelier

Deels Stedenfonds
Deels PIOW

Mieke

De Bisschop

♀

20/09/2011

onbepaalde duur
20/06/2013

19

Omkaderend
Kunsteducatieve projecten

Deels Stedenfonds + Maribel

Werknemer zelf
ontslag genomen

Seïdou

Bah

♂

04/01/2013

28/02/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

07/03/2013

31/05/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

23/09/2013

25/10/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur
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Werknemer zelf
ontslag genomen

Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm
Nog steeds
werkzaam in Beeldenstorm

Seïdou
Seïdou
Seïdou

Bah
Bah
Bah

♂

25/11/2013

♂

06/01/2014

♂

07/05/2014

20/12/2013
02/05/2014
30/05/2014

38
38
38

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut

Uitvoerend personeel ander dan
de doelgroep (atelier mode en
theaterkostuums)

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

PIOW
Bepaalde duur

PIOW
Bepaalde duur

PIOW

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

03/01/2013

31/01/2013

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (decor- en
standenbouw)

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

05/02/2013

28/02/2013

38

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (decor- en
standenbouw)

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

01/03/2013

28/06/2013

19

Doelgroepmedewerker
artiest - lasser

Bepaalde duur

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

Artiestenstatuut
PIOW

01/03/2013

20/06/2013

19

Doelgroepmedewerker
artiest - lasser

Artiestenstatuut
Sociale maribel

Bepaalde duur
vervangingscontract

Chaturaputkueakun

Wuttipong

♂

21/06/2013

onbepaalde
duur

19

Doelgroepmedewerker
artiest - lasser

Artiestenstatuut
Sociale maribel

onbepaalde duur

Malanka

Lannoyé

♀

11/01/2013

29/03/2013

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (keramische
technieken)

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Malanka

Lannoyé

♀

19/04/2013

28/06/2013

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (keramische
technieken)

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Malanka

Lannoyé

♀

20/09/2013

20/12/2013

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (keramische
technieken)

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Malanka

Lannoyé

♀

10/01/2014

27/06/2014

8

Uitvoerend personeel ander
dan de doelgroep (keramische
technieken)

Artiestenstatuut

Bepaalde duur
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Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Irina

Joerchjan

♀

07/01/2013

29/04/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

06/05/2013

26/06/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

08/04/2013

12/04/2013

38

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

26/08/2013

30/08/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

02/09/2014

18/12/2013

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

Irina

Joerchjan

♀

13/01/2014

30/04/2014

7

Kunst educatie tekenen en
schilderen

Artiestenstatuut

Bepaalde duur
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Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Datum: 14/02/2014

Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2013 en 15 februari 2014
in het PIOW of de IO

Naam & rechtsvorm van de vereniging of van de onderneming en eventueel gevolgd door de naam van het project erkend als PIOW of IO

Voornaam

Naam

♀
♂

Begindatum Eindatum
contract
contract

Beeldenstorm vzw

Arbeidstijd

aantal uur per week

Categorie

- Omkadering/
uitvoerend personeel
- Doelgroep/
uitvoerend personeel
- Personeel ander dan de
doelgroep

+ Functie

Statuut/
Financiering

Reden einde Huidige
contract
toestand
van de
werknemer

Artikel 60§7
DSP/+GECO
Activa/Sine
Gefinancierd via subsidie
PIOW of IO, Andere
(sepecifieer)

Mohamed

Bassan Bah

♂

01/04/2012

31/04/2014

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider

tijdelijk contractueel

624 dagen

werkzoekend

Mamadou Oury

Diallo

♂

01/12/2012

29/11/2013

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
onderhoud

tijdelijk contractueel

312 dagen

werkzoekend

Kamanzi

Gomonza Berone

♂

06/02/2013

28/02/2014

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
multi media animatie

tijdelijk contractueel

312 dagen

werkzoekend

Dirk

Corens

♂

04/04/2011

30/04/2014

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent medewerker
Grafisch atelier

tijdelijk contractueel

±624 dagen

werkzoekend

Julienne

Kumuangedi

♀

01/12/2012

06/06/2014

38

Doelgroepmedewerker
Polyvalent arbeider
onthaalfunctie

tijdelijk contractueel

468 dagen

Nog steeds werk-

Werkmeeester

PIOW

Willem

Carels

♂

10/01/2012

onbepaalde duur

38

zaam in Beeldenstorm
Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

doelgroepbegeleiders
Marius

Packbier

♂

14/01/2013

31/01/14

38

Sociale en zakelijke
begeleiding doelgroepmedewerkers productieassistent
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Geco

Werknemer zelf
ontslag genomen

Seïdou

Bah

♂

04/01/2013

28/02/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

07/03/2013

31/05/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

23/09/2013

25/10/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut
PIOW

Bepaalde duur

Seïdou

Bah

♂

25/11/2013

20/12/2013

38

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut

Bepaalde duur

♂

06/01/2014

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut

♂

07/05/2014

Uitvoerend personeel ander dan de
doelgroep atelier mode en theaterkostuums

Artiestenstatuut

Seïdou
Seïdou

Bah
Bah

02/05/2014
30/05/2014

38
38

PIOW
Bepaalde duur

PIOW
Bepaalde duur

PIOW

Bart

Vandeput

♂

03/12/2009

onbepaalde duur

23

Omkaderend
Grafisch atelier

Deels Stedenfonds
Deels PIOW

Enna

Halie

♀

01/04/2014

?

38

Doelgroepmedewerker
onthaalfunctie
secretariaat

tijdelijk contractueel

Bepaalde duur

Ershadullah

Jabarkhil

♂

04/12/2013

30/06/20136

20

Doelgroepmedewerker
Polyvalent lasser
decor & standenbouw

deeltijds leren

Bepaalde duur
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Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm
Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Moreel verslag 2012
Doelgroepmedewerkers:

Onze doelgroepsmedewerkers zijn ons toegewezen via
OCMW Tervuren
OCMW Schaarbeek
OCMW Sint-Jans- Molenbeek
Ook dit jaar stellen we een aantal opvallende verschilpunten tussen de begeleidingsmethodes en praktijken van de verscheidene OCMW
-maatschappelijk werkers.
OCMW Tervuren:
De Heer Koen Vermeersch kent als geen ander de werkkansen binnen het kunst-educatief gebeuren bij Beeldenstorm en selecteert zijn kandidaten
met deze gedachte in het achterhoofd. Iedere kandidaat wordt intensief begeleid d.m.v. maandelijkse opvolging gesprekken en regelmatige werkplaats bezoeken. Deze werkwijze werpt zijn vruchten af, in de vorm van volledig geïntegreerde doelgroepmedewerkers en het bevredigend meedraaien op een volwaardige basis in de werking van Beeldenstorm. Mede door de zorgvuldige selectie op basis van de artistieke vaardigheden van de
kandidaten en de intensieve begeleiding, kunnen we meer garantie bieden op een succesvolle doorstroming naar het reguliere aanbod.
B.K.G werd dit jaar tewerkgesteld in het kunst-educatieve luik als jeugdbegeleider en assistent in zowel het grafische atelier als het decor-en standenbouw atelier. Met de focus gericht op het ervaringsgericht leren, heeft hij de noodzakelijke kennis en sociale vaardigheden zich eigen gemaakt, door
zich te verdiepen in verscheidene artistieke disciplines.
Als atelier-assistent heeft hij goed meegewerkt alhoewel zijn persoonlijke creativiteit nog verder te ontplooien viel. Zelfstandig een atelier begeleiden
was een brug te ver, hiervoor was hij nog te onzeker. De coöperatieve houding van B., samen met de ter plekke opgedane sociale vaardigheden zullen
zeker van toepassing zijn bij een eventuele zoektocht naar een baan in het kader van het jeugdwerk.
Zijn arbeidsattitude in het decor -en standenbouw atelier hebben wij op een positieve manier kunnen beïnvloeden gezien de jonge leeftijd en beperkte werkervaring.
Aanvankelijk had hij moeite om een begonnen taak af te maken tot in de details.
D.C. is een zeer getalenteerde striptekenaar die bij Beeldenstorm voornamelijk gewerkt heeft aan het ontwerpen van logo’s en het maken van illustraties voor allerhande drukwerk, dat dan geprint werd voor de klant in onze eigen non-profit drukkerij. Tevens heeft D. als artiest een tentoonstelling
ontwikkelt waarvoor Beeldenstorm reeds 3 expositiemomenten gecreëerd heeft. Deze vinden plaats aan het einde van zijn werkperiode als artikel
60’er bij Beeldenstorm.
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Score 1-10

Motivatie Stipheid
Op tijd komen

zorg & nauwkeurigheid

snelheid & omgangsvorm
efficientie

leergierigheid

Beron

K.G

Decor en standenbouw /
Kunsteducatie / Grafisch
atelier

6

5

6

7

7

6

D

C

Drukkerij
Stiptekenaar

7

10

8

7

6

6

OCMW Schaarbeek:
De Heer Francesco Gianone heeft het ter beschikking stellen van Art.60’ers afgebouwd omdat er in Schaarbeek minder financiële mogelijkheden waren. Na 2013 wordt er niet meer gewerkt met Art.60’ers die onder het statuut ‘sociale economie’
vallen. Eind 2012 was de laatste medewerker, vanuit Schaarbeek, actief werkzaam in Beeldenstorm, in functie van onderhoudsmedewerker.
M.O.D. was een uitstekende medewerker die heel veel werk kon verrichten. Doordat hij goed verstond wat van hem
verwacht werd en goed georganiseerd te werk ging had hij voldoening in wat hij bij Beeldenstorm deed.

M

O.D.

Score 1-10

Motivatie Stipheid Op tijd komen zorg & nauwkeurigheid

snelheid
omgangsvorm
&
efficientie

leergierigheid

Onderhoud - catering

8

8

8

10

7

8

OCMW Molenbeek:
Melanie Limbourg heeft ons 2 medewerkers J.K (onthaalmedewerkster) en M.B.B (onderhoudsmedewerker) gedetacheerd. Tijdens haar zwangerschapsverlof doken er problemen op met M.B.B, de onderhoudsmedewerker. Deze problemen ontsponnen zich tussen alle betrokken partijen, waaronder ook de vervangster van de OCMW consulente mevrouw
Limbourg, er werd een dialoog opgestart met de vervangende consulente omtrent de persoon in kwestie. Na het gesprek
bleek echter dat zij van een ander oordeel was dan ze naar ons toe liet uitschijnen. Met de vervangde consulente waren
de contacten en ervaringen van negatieve aard. Het contact en de goede samenwerking met het OCMW van Molenbeek is
echter met de terugkeer van mevrouw Limbourg herstelt. Op dit moment staan we met het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek weer op één lijn.
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J. beëindigt haar periode bij Beeldenstorm eind mei 2014. Het cv van deze medewerkster heeft geleid tot een verkeerde
inschatting van haar capaciteiten, ze heeft een diploma secundair uit Congo en we stellen vast dat de einddoelen in dit
onderwijs niet vergelijkbaar zijn met de westerse normen. Het secretariaatswerk waarvoor zij werd gescreend was helaas
boven haar niveau. Naar aanleiding hiervan hebben we haar geïntroduceerd in bureauwerk op maat, zonder haar een grote
verantwoordelijkheid te geven. Aanvullend zochten we andere deeltaken in onze organisatie zodat we haar konden laten
meedraaien op verschillende vlakken binnen onze werking en haar op deze manier arbeidsattitudes konden aanleren.
Hieruit is gebleken dat assistentie in het naaiatelier haar sterkste punt was. Dit heeft geleid tot haar inschakeling in het creatief kleuteratelier. Haar cv vermeldde haar ervaring in het kleuteronderricht. De resultaten bleven echter, ondanks al haar
goede wil, ondermaats, de oorzaak is haar gebrekkige kennis van het Nederlands, een basiskennis is noodzakelijk gezien
de ateliers ingericht worden als een gedeeltelijke Nederlands taalonderricht. Ondanks haar participatie aan Nederlandse
lessen (tweemaal per week) bleef dit een moeilijk punt.
Ondanks deze “tekorten” is J. op het vlak van het nemen van initiatief gegroeid, ze ging op zoek naar andere taken binnen
onze werking.
M.B.B. heeft zijn periode beëindigd eind maart 2014.
Hij had te kampen met een cultuurschok. In zijn thuisland, Sierra Leone, was hij een welvarende ondernemer (50+) terwijl
hij in België voor het eerst in zijn leven in een ondergeschikte functie te werk werd gesteld.
Aanvankelijk was er bij de begeleiding onzekerheid over het feit of hij zijn opdrachten wel begreep, na verloop van tijd
werd duidelijk dat hij naar zijn gemoedsgestelheid en zijn opvattingen, de oudste in het gezelschap, nu eens wel nu eens
niet zijn taken verstond en ter harte nam. Later is gebleken, met meer inzicht op zijn attitude, dat hij op een eigenwijze en
selectieve manier omging met wat er van hem verwacht werd.
Omdat er geregeld conflictsituaties ontstonden, hebben wij voor hem, meer dan bij een doorsnee medewerker, zijn sociaal
assistent moeten raadplegen. Zijn ethiek stond vaak in de weg van ons “westers” werkmodel.
Toch zijn we met hem tot aan het einde van zijn werkperiode doorgegaan en hebben we herhaaldelijk geprobeerd om tot
hem door te dringen en hem te introduceren op de werkvloer. Zijn laatste werkdag op Beeldenstorm heeft hij zich voor alles wat er gebeurt was verontschuldigt en was hij trots dat hij voor de eerste maal in zijn leven voor een andere werkgever
als zichzelf, had gewerkt.
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J.
M.

K.
B.B.

Score 1-10

Motivatie Stipheid Op tijd komen zorg & nauwkeurigheid

snelheid
omgangsvorm
&
efficientie

leergierigheid

Onthaal

7

8

6

6

7

8

Onderhoud

6,5

10

5

4

5

6

Vokans vzw ism DON BOSCO Halle
E.J. is begonnen in het lasatelier in december 2013. Dit in kader van de samenwerking tussen Vokans vzw en Beeldenstorm, in de vorm van een Brugproject. De jongere in kwestie leert een specifiek beroep deeltijds op school en leert daarnaast ook ervaring in een echte werksituatie op te doen bij
ons. E.J. is eerstejaars lasser, op de middelbare school van Don Bosco Halle. Zijn begeleidster Fabienne Rendace komt maandelijks evaluaties afnemen
en deze worden iedere keer positief bevonden. E. is een geëngageerde jongen die zijn best doet en resultaten boekt.

E.

J.

Score 1-10

Motivatie Stipheid Op tijd komen zorg & nauwkeurigheid

snelheid
omgangsvorm
&
efficientie

leergierigheid

decor & standenbouw
lasatelier

8

7

10

10

8

10

Aanwerving:

Bij de sollicitatie van de doelgroepmedewerker merken we dikwijls een te hoge inschatting van de arbeidsgebonden kwaliteiten van de Art. 60.
Daarbij komt dat proefperiode voor een arbeider erg kort is.
Vaak stellen we vast dat de Art.60 beweert in prima gezondheid te zijn en na de proefperiode herhaaldelijk in ziekteverzuim vervalt.
Ook merken wij bij de Art.60 onder bediendecontract dat de inschatting van hun administratieve vaardigheden vaak overschat zijn en dit ondanks de
verworven diploma’s in hun thuisland.
Onvoldoende basiskennis van één landstaal.
Onvoldoende praktische vaardigheden.

Omkadering:

Onze doelgroepmedewerkers worden omkaderd door werkmeester Wim Carels die uiteraard zorg draagt voor het cooödineren van de verschillende
werkopdrachten die dit jaar hoofdzakelijk voortsproten uit onze artistieke productie “het Beest in de Mens”. Daarnaast deed hij ook de dagdagelijkse
opvolging van de onderhoudsploeg.
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Bevindingen over de doelgroep:
We hebben andere inzichten gekregen over hoe er een bepaalde hiërarchie zich kan vormen tussen verschillende werknemers en hoe je hiermee kan
omgaan. In de periode 2012-2013 waren er namelijk twee medewerkers van West Afrikaanse- en twee van Congolese origine werkzaam.
Op de werkvloer ondervonden we dat de oudste vaak zijn werk trachtte op te leggen aan de jongere medewerkers.
Dit hebben we verder onderzocht en zijn tot de constatatie gekomen dat deze manier van werken de normaalste zaak van de wereld is in de landen
van herkomst. Respect voor de oudere vinden we belangrijk maar een medewerker die zichzelf de baas waant over zijn co-medewerkers, is onacceptabel. De mentaliteit van de oudste konden we helaas niet meer veranderen, het enige wat we gedaan hebben was hem constant bijsturen.
We hebben vooral verandering geboekt door de jongere medewerkers aan te sporen om in dit gedrag niet mee te gaan.
Alhoewel we vrezen dat “de oudste “het moeilijk zal hebben om verder werk te vinden, heeft dit voorval ons wel nieuwe ervaringen en kennis bijgebracht over hoe om te gaan met deze attitudes. Met zowel de leeftijd als de mentaliteitsverschillen binnen het team doelgroepmedewerkers zullen
we in de toekomst van bij het begin meer rekening houden.
Als er nieuwe doelgroepmedewerkers komen zullen we nog sneller op zoek gaan naar hun persoonlijkheid en nagaan hoe we deze binnen onze werking kunnen doen functioneren en laten opbloeien.
De manier van leiding geven aan onze doelgroep-begeleider kunnen we omschrijven als eerlijk en kordaat maar rechtvaardig, onze omgangsvorm
wordt regelmatig in vraag gesteld en geëvalueerd.
Marius Packbier stond in voor de sociale begeleiding van de doelgroepsmedewerkers, dit houdt in: waken over arbeidsattitude, opvolging met de
maatschappelijk werkers van de verschillende OCMW’s. Voor deze taak kunnen wij ook rekenen op de diensten van de moreel consulenten van huisvandeMens Brussel, centrum voor morele dienstverlening: mevrouw Sofie De Maertelaere, mevrouw Tine Berbé en de directeur van het huisvandeMens Brussel de heer Albert Stas wordt als extern expert ingezet bij het afnemen van de evaluatiegesprekken. Sinds maart 2014 wordt de heer Marius
Packbier opgevolgd door mevrouw Renate Schwall.
Daarnaast zij er de vakspecialisten die de doelgroepmedewerker begeleiden in het aanleren van een aantal technieken
Bart Vandeput: grafische technieken, drukkerij en digitale beeldvorming
Sem Bucman, Grégory Delannay: audio visuele technieken
Sëidou Bah: textielverwerking snit en naad. Hij is zelf doorgestroomd vanuit een Art.60-statuut naar tijdelijke contracten.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus was het niet haalbaar om Seidou in dienst te houden. Vanaf september 2013 werd hem terug een
tijdelijk contract aangeboden.
Technische begeleiding voor het lasatelier gebeurt door Mohamed El Yattouti en Add Wuttipong.
De overige technische begeleiding binnen de verschillende projecten wordt meestal gedaan door de verantwoordelijke van elk project. Vanuit hun
ervaring of vanuit hun opleiding hebben zij voldoende competenties om de doelgroepwerknemers te instrueren en te coachen bij hun taken.
De onthaalmedewerker wordt aangestuurd door Marius Packbier, sinds maart 2014 wordt deze functie waargenomen door Renate Schwall.
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Nik Honinckx: zorgt voor de artistieke omkadering.

Methode:

Bij aanvang van de werkperiode op Beeldenstorm wordt de doelgroepmedewerker volgens de contractueel bepaalde taken aan het werk gezet.
Gezien de niet altijd juist ingeschatte vaardigheden van de doelgroepmedewerker volgt er meestal na korte tijd een bijschaving van het profiel. Onze
ateliers en de daaraangekoppelde werkzaamheden bieden ruim keuze aan een mogelijke reoriëntatie. Afhankelijk van het opleidingsniveau en de
handvaardigheden krijgt de doelgroepmedewerker taken en opleiding op maat.

BTW:

Sinds 01 januari 2012 is Beeldenstorm vzw BTW-plichtig. Dit heeft gevolgen voor de projecten in die zin dat onze klanten meestal niet BTW plichtig
zijn en een aanzienlijke prijsstijging van onze producten ervaren.
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Onderzoek Uitbreiding werking - uitbreiding kansen
Onze officiële aansluiting met het huisvandeMens Brussel maart 2013 opent enige mogelijkheden tot een uitbreiding van tewerkstellingskansen van onze doelgroep sociale economie.
Beeldenstorm vervulde reeds jaren verschillende opdrachten voor dit huis, in 2013 besliste huisvandeMens Brussel tot de aankoop
van een riant pand aan de sainctelettesquare 17, 1000 Brussel. Dit pand huisvest verschillende vrijzinige zusterverenigingen waarvoor
Beeldenstorm in het kader van haar sociale economieprojecten verschillende diensten zou kunnen leveren.

Sociale economie in Sainctelette: Sociale economie in het huisvandeMens
-- Permanentie en onthaal Catering
-- Onderhoud
-- Boutique van de huisvandeMens, Kunstuitgaven
-- Catering
-- Uitgeverij - drukkerij
-- Decor en standenbouw
-- Creatieve ateliers
-- Naaiworkshop voor minderbedeelden
-- Tentoonstellingen:
-- Paul Teughels
-- Van Bendegem 0/10
-- Kunstuitgave Beeldenstorm “Het Beest in de Mens”
-- 24 karaatslezingen en meer concertenreeks
-- Aansluiting met de buurt, Brussel Bad, Dansatelier
-- “Het Beest in de Mens”
-- Concerten
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Sociale economie Beeldenstorm
Beeldenstorm heeft in haar sociale economieproject de mogelijkheid om Artikel 60 te omkaderen en te werk te stellen.
Art.60 zijn OCMW bevragers die via onze sociale economie
werkplaatsen te werk gesteld worden. Afhankelijk van hun
leeftijd dienen zij tussen de 12 à 30 maanden te presteren.
Het OCMW is hun werkgever. Het sociale economieproject
is hun tewerkstellingsplaats. Hun werktijd bedraagt een 38
uren of 37 uur per week, binnen deze werktijd kunnen zij
genieten van max 7 uur opleiding per week.
De opleiding is gekoppeld aan het traject dat ze op de
werkplaats doorlopen.
Voor Franstaligen is het volgen van Nederlands een prioriteit. Voor nederlandskundigen wordt er gewerkt aan vakspecialisatie.

Sociale economie in het huisvandeMens
De verhuis van het huisvandeMens naar het prestigieuze gebouw aan
het kanaal brengt heel wat uitdagingen aan de oppervlakte. Deze
uitdagingen zijn van diverse aard.
Beeldenstorm kan evenwel mee een antwoord bieden aan een aantal
uitdagingen, meer bepaald de creatieve uitdaging die schuilt in dit
prachtige gebouw.
Graag willen wij een denkoefening maken hoe de sociaal-artistieke en
de sociaal- economische functie van Beeldenstorm kan inpassen in dit
huisvandeMens. Wij zijn er immers van overtuigd dat een originele
creatieve aanpak de nodige luister en uitstraling kan brengen aan dit
huis.
Het huisvandeMens, naast het kanaal, als baken voor de vrije gedachten, de humanist die mee het beeld bepaald van de wijk en
de stad niet enkel in zijn gebouw maar ook ver daar buiten. Dit kan
gebeuren door allerlei interacties in het Brussels Sociaal Cultureel
veld. Als beschermers van de schoonheid en van het vrij onderzoek
postuleert Beeldenstorm graag naar een coördinerende functie in de
uitbouw van een tentoonstellingsaanbod, concertenreeks en mixedmedia evenementen. Uiteraard zullen we steeds handelen met een
luisterend oor op het kloppen hart van dit nieuwe huis.
Beeldenstorm staat borg voor een praktijkgerichte beleving van het
humanisme.
Naast dit alles schuilen er in dit huis ook een reeks logistieke vragen
en uitdagingen. Ook hier kan Beeldenstorm via haar erkenning in de
sociale economie een brug slaan tussen de verschillende verenigingen die huizen in dit gebouw en de kansarme multiculturele bevolking uit Brussel.
Tal van diensten kunnen worden uitgebouwd en verzorgd.
Tal van noden kunnen worden ingevuld.
Op nu komt het aan!

Artikel 60 §7 OW biedt het OCMW de mogelijkheid om iemand aan te werven
teneinde deze persoon de kans te bieden het recht op werkloosheidsuitkeringen te
openen en/of beroepservaring te verwerven.
De arbeidsovereenkomst wordt uitgevoerd binnen het OCMW (artikel 60 §7 Intern)
of bij een derde (artikel 60 §7 Extern).
Deze aanwerving geniet een maandelijkse subsidie van 1.026,91 euro (bedrag op 1
september 2011) van de federale overheid en een totale vrijstelling van patronale
bijdragen.
In het algemeen geniet dit soort aanwerving een specifieke omkadering vanwege
de dienst SPI van het OCMW.
De aanwerving van een persoon op basis van artikel 60 §7 OW gebeurt steeds in
naleving van het arbeidsrecht en de wetgeving op de arbeidsovereenkomst en de
bescherming van de bezoldiging.
Alle informatie betreffende deze maatregel is beschikbaar in het document
“Gesubsidieerde tewerkstelling in OCMW: Artikel 60 §7” van de Afdeling
Maatschappelijk Welzijn van de VSGB.
Beeldenstorm is erkend als:
- Federaal als project sociale economie
- Regionaal via het Brussels gewest als Plaatselijk Initiatief voor de Ontwikkeling van
Werkgelegenheid (PIOW )
Voor het PIOW heeft Beeldenstorm een engagement dat dient verlengt te worden in
februari 2014.
Dit engagement omvat de begeleiding van minstens vijf doelgroepmedewerkers 136

De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Alle activiteiten sociale economie zijn momenteel ondergebracht te Beeldenstorm, Bergensesteenweg 145,
1070 Anderlecht. We beschikken hiertoe over 4 ruimtes.
Echter door de uitbreiding van de activiteiten wordt ook
een infrastructurele uitbreiding onderzocht. Er werden in
dat verband gesprekken aangeknoopt met de gemeente
Anderlecht en met het huisvandeMens. We gaan ervan uit
dat bijkomende ruimte zal gevonden worden en dat er
ook een doorstroming intern kan plaatsvinden naar 1 tot
2 VTE doelgroepmedewerkers begeleiders met contracten
van onbepaalde duur.

Sociale economie in het huisvandeMens
Eind maart 2013 werd Beeldenstorm een lidvereniging van
huisvande Mens.
Dit opent een aantal samenwerkingsvormen die rechtstreeks
tot gevolg hebben dat de vrijzinnige sector ook participeert
aan de opzet “sociale economie”. Onze erkenning als lidvereniging laat ons toe om onze personeelsleden, die werkzaam
zijn binnen dit kader, ervaring op te doen en werk te laten
verrichten in de koepelorganisatie, waartoe wij behoren.
Deze tewerkstellingsvorm, die zich rechtstreeks richt naar de
kansarme is een middel bij uitstek om onze humanistische
visie ook kenbaar te maken aan de zwakkere binnen onze
samenleving:
De doelgroepmedewerkers kunnen op verschillende tech- onder de zwakkere verstaan wij:
via Art.60:
nische niveaus instromen in de verschillende ateliers en
-- nieuwkomers in een inburgeringstraject, die nog niet zijn ingezullen dus ook met verschillende profielen uitstromen.
schreven in de reguliere arbeidsmarkt;
Het is de bedoeling ons op de begeleiding te focussen,
-- ocmw bevragers
op wat mensen motiveert, op wat hen in beweging zet.
-- anderzijds via specifieke tewerkstellingsmaatregelen:
Om met hen te vertrekken van waar ze nu staan en hen
-- langdurig werklozen;
met kleine stappen te laten evolueren naar daar waar ze
-- oudere werkzoekenden met een weinig toekomstperspectief.
zouden willen en kunnen staan. Deze methodiek is een
Het huisvandeMens biedt onderdak aan tal van vrijzinnige
coachende methodiek, die gericht is op talentbenadering, initiatieven.
creativiteit en transformeren.
De receptieve functie van dit gebouw brengt heel wat arbeid
Zo verbindt Beeldenstorm zich ertoe om de kansen van
voort.
deze doelgroepmedewerkers op reguliere en duurzame
50 mensen die dagdagelijks werken in het gebouw verdeeld
tewerkstelling te verhogen door hun vakspecifieke vaarover een 10-tal verenigingen die elk op hun beurt dagelijks
digheden en arbeidsgerichte attitudes verder te ontwikvolk ontvangen binnen hun consultatie ruimte.
kelen.
Het logistieke takenpaket dat men mogelijk zou kunnen “uitbesteden” aan het sociale economieluik behelst enerzijds
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Wat in elk profiel zal voorkomen op het einde van het contract:
- basiskennis Nederlands en/of Frans
- Arbeidsattitudes :
-- op tijd komen
-- verzorgd voorkomen, elementaire beleefdheid, klantge- richte houding
-- hiërarchie (opdrachten) aanvaarden en ermee kunnen omgaan
-- in team kunnen werken
-- opdrachten zelfstandig afwerken
-- initiatief nemen
-- doorzettingsvermogen
-- omgaan met stress
-- omgaan met diversiteit op de werkvloer
-- beroepsfierheid ontwikkelen
-- aandacht voor veiligheid
-- zichzelf leren stapsgewijze doelen stellen en zich kunnen
bij-sturen en evalueren in functie van deze voorop gestelde
doelen
-- technische vaardigheden afhankelijk van het niveau van instromen
We zijn ons bewust dat we ons idealiter richten op instroomprofielen die naast een zekere techniciteit, tevens een zekere creativiteit in
zich dragen. Net zoals we in de uitstroom eveneens ons meer richten op de creatieve non-profit en profit bedrijfswereld. In een evenementenstad als Brussel, een gebied dat zich ruimer uitstrekt dan de
stad zelf, en dat ingebed is in een tweetalige omgeving, is hiertoe de
ideale uitvalsbasis. Hiernaast is Brussel en z’n ruime omgeving ook
een stad waar veel bedrijven gehuisvest zijn, en waar een grote sociale en culturele sector actief is. Dit zijn zowel de potentiële klanten
als de potentiële werkgevers.

Sociale economie in het huisvandeMens
het gebruik aan gemeenschappelijke delen:
- helft 4de verdieping
- gelijkvloers 200 m2
- kelderverdieping 400m2
- trappenhal en lift
- ingang
- voetpaden
en anderzijds
de deelwerkingen die hun kantoor geïnstalleerd
hebben in het huisvandeMens
- 1ste verdieping 400m2, bezet door 1 organisatie
- 2de verdieping 400m2, bezet door huisvandeMens
- 3de verdieping 400m2, bezet door 1 organisatie
- 4de verdieping
- 5de verdieping 400m2
- 6 verdieping van 250m2, bezet door 5 organisaties
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Onze ateliers dienen onderhouden te worden. Een ploeg
van 2 doelgroepmedewerkers wordt hiervoor ingezet. De
visie van Beeldenstorm is dat we hen naast het dagelijkse onderhoud ook opleiden tot het dragen van verantwoordelijkheid voor alles wat betreft: hygiëne (vb.
voldoende verluchten), voorraadbeheer catering (o.a.
koffie, suiker maar ook naar het bijhouden van inventaris
keukenmateriaal, alsook een stukje budgetbeheer), plannen en voorzien van catering voor zowel de vergaderingen als voor de feesten te Beeldenstorm, onderhoud van
planten en zorgen voor een algemene uitnodigende “uitstraling” van het centrum.
Doorstromingsmogelijkheden:
-- leidinggevende kuisploeg
-- conciërge scholen, gemeenschapscentra, ...

Sociale economie in het huisvandeMens
Poets- en onderhoudsdienst
Het huisvandeMens zou kunnen bijdragen aan een
respectvolle werkomgeving, waar laaggeschoolden op een
verrijkende manier hun opdracht op een menswaardige wijze
kunnen vervullen. Het sociale economieproject van Beeldenstorm is gebonden aan een aantal prijsafspraken die vergelijkbaar zijn aan deze uit de professionele sector.
Waarin wij echter het verschil kunnen maken is
- meer tijd besteden aan dezelfde opdracht
- onze medewerkers zijn immers in een leertraject - een betere en een opgevolgde uitvoering van het door de klant
opgelegde takenpaket
Teneinde een degelijke poetsdienst te verzekeren stelt
Beeldenstorm voor om:
-- 1 medewerker voor 38 uur per week te engageren
-- deze personen voldoende te omkaderen en op te leiden
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Onthaalmedewerker:
Deze faciliterende functie bestaat uit administratieve
en logistieke taken, telefoons beantwoorden, ontvangst
klanten en partners, ....
Ook hierin is plaats voor 3 doelgroepmedewerkers die
kunnen ingezet worden afhankelijk van de vaardigheden
bij het in- stromen. Meestal vormt de tweetaligheid van
het centrum een barrière, maar ook deze medewerkers
worden taallessen intern of extern aangeboden.
Dit geldt ook voor de informaticakennis en het aanbieden
van interne of externe vorming. Zo kan deze persoon
doorgroeien naar meer verantwoordelijkheid in de richting
van projectbeheer binnen het luik sociale economie van
de organisatie. Ook hier is het belangrijkste coachingsinstrument een begeleiding en vorming geven op maat.
Doorstromingsmogelijkheden:
- administratieve bediende - projectbeheerder
- logistiek leider

Sociale economie in het huisvandeMens
Onthaal:
Momenteel hebben de bezoekers van de verschillende lidverenigingen
een toegang tot het huisvandeMens langs een zijdeur van het gebouw
via parlofoon.
Deze manier om het gebouw te ontsluiten is niet echt “hartelijk” en
benadrukt niet echt de samenhang van de verschillende verenigingen
gegroepeerd in dit gebouw. Daarnaast is er nog het veiligheidsaspect
waarbij er bij de huidige situatie mogelijkheden te over zijn om zich te
laten insluiten in het gebouw, met alle mogelijke gevolgen.
Een vriendelijke hartelijke ontvangst op het gelijkvloers kan aanzienlijk
de drempel tot toegankelijkheid verlagen en gelijktijdig op een discrete
en tactvolle manier waken over de sereniteit die dit gebouw zou moeten
uitstralen.
Daarnaast kan de persoon ingezet worden voor licht administratief werk
zoals verzendingen en opvolging van de poetswerkzaamheden.
Beeldenstorm zou een permanentie kunnen uitbouwen waarbij het takenpakket van de onthaalbediende zou het volgende kunnen omvatten:
-- toezicht in en uit met eventueel registratie - doorverwijzing;
-- licht administratief werk, verzendingen;
-- beantwoorden en doorschakelen van telefoon (algemeen nummer huis van de Mens);
-- toezicht op tentoonstellingen en evenementen op het gelijkvloers;
-- opvolging poetsdienst.
Een kleinere bescheiden onthaalbalie kan worden uitgebouwd door het
decor- en standenbouwatelier van Beeldenstorm.
Huisbewaarder:
Beeldenstorm biedt reeds 14 jaar opleidingsprogramma’s voor mensen
uit de kansarmoede. Wij zijn gelukkig dat een aantal onder hen een stevige reputatie hebben opgebouwd en in de zoektocht naar een huisbewaarder kunnen wij bijdragen tot een oplossing bij het voorstellen van
“de geschikte persoon”. De huisbewaarder kan tevens overdag worden
ingezet als klusjesman.
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:

Sociale economie in het huisvandeMens

Een groot deel van de opdrachten vloeit voort uit de eigen sociaalartistieke en kunsteducatieve werking van de organisatie intern en
met de volgende partners:
-- VGC Gemeenschapscentra
-- de Brusselse basis- en secundaire scholen
-- ITO (Instituut taal en onderricht) en Criminologie
-- Theater en muziek: Brussels Volkstheater, l’ôdieuse compagnie, Joy Wellboy
-- Kunsteducatie: De Veerman, kunsteducatieve dienst
-- Bozar
-- Zinnema, Vlaams Huis voor Amateurkunsten te Brussel
-- Festival d’Enfance en Regie der Gebouwen, Dienstpatrimonium-beheer Brussel
-- Kinderziekenhuis Jette
-- Instituut Pacheco
-- Wijkcomités Anderlecht, Atrium Kuregem,
-- Maison de la Participation
-- Gemeente Anderlecht, dienst Preventie, dienst Cultuur (Nederlandstalig) en partners in het Cultuurbanket:
-- Muziekacademie
Onder meer: produceren van tentoonstellingsmateriaal, binnentent,
informatiekolommen, decoratie-elementen, tribune-onderdelen,
decor voor theater en film, straatmeubilair, etalages, ...
In onze zoektocht naar een uitbreiding van opdrachten doen we
een beroep op het sociale engagement van het brede non-profit
en culturele veld in Brussel. Zo wordt een samenwerking met grote
cultuurhuizen onderzocht.
Doorstromingsmogelijkheden:
-- schilder-behanger
-- lasser metaal
-- medewerker decor- en standenbouw
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Mode en theaterkostuum:
Ook dit atelier bestaat reeds geruime tijd en biedt plaats
aan 1 à 2 doelgroepmedewerkers (Art. 60). In het profiel bij de start zijn dit mensen die reeds de basisvaardigheden rond snit en naad kennen, zowel ambachtelijke
technieken als machinale technieken. Hier wordt voornamelijk rond creativiteit geoefend: het uitvoeren en
ontwerpen van decoratieve doeken, theaterattributen, ...
Hier stroomde Seïdou Bah door naar deeltijdse contracten
bepaalde duur. Als meester-kleermaker blijkt ook hij een
goede coach naar het vaktechnisch opleiden van doelgroepmedewerkers.
Een groot deel van de opdrachten bestaat uit creaties
die voortvloeien uit de sociaal-artistieke werking van
de organisatie, intern en met de partners: productie van
theaterkostuums, kostuums voor films, bestikte vlaggen,
decoratieve doeken voor theaterdecors,...
Ook hier zoeken we naar een uitbreiding van opdrachten
en leerkansen en doen we een beroep op het sociale engagement van het brede non-profit en culturele veld in
Brussel.
Een samenwerking met Modeacademie Antwerpen, er
wordt verder onderzocht wat de mogelijkheden zouden
kunnen zijn.
Doorstromingsmogelijkheden:
- uitvoerder theaterkostuums - uitvoerder mode-ontwerpen

Sociale economie in het huisvandeMens
Mode en theaterkostuum:
Dit atelier kan volgende diensten aanbieden
- vervaardiging van gordijnen en overgordijnen met zonwerende voering;
- vervaardiging van vlaggen;
- tafellinnen;
- gelegenheidskledij: onthaalbedienden /hostessen;
- kostuums in opdracht voor producties van het huisvandeMens.
Daarnaast kan de meester-kleermaker ingeschakeld worden
tot het geven van snit- en naadlessen op een zeer hoog
niveau, zodat er parallel met het atelier “Op maat geknipt” in
Anderlecht ook een buurtatelier ontstaat voor de kansarme
mensen uit de kanaalzone van Sint-Jans-Molenbeek.
Personeel in dienst: Seïdou Bah meester-kleermaker
Post vacant: 1 (Art 60)
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Toegepaste grafische technieken en uitgeverij:
Dit atelier is gegroeid uit de non-profit drukkerij en is ter
ondersteuning van de andere ateliers. Het betreft het aanbrengen van decoratieve prints, logo’s, symbolen, letters
op diverse materialen zoals textiel, hout, ...
Dit luik betreft eveneens de kunsteducatieve mappen
en brochures die een bestendiging vormen van kunsteducatieve projecten. Zo hebben we reeds enkele kunsteducatieve mappen en een prentenboek gecreëerd (o.a.
Kleurenbeest 1 & 2 en Miss Rotzooi). Naast de publicatie
van een eigen kunstuitgave (17.912 dagen geboeid door
schoonheid) en het meermaals uitbrengen van catalogi
van participerende beeldende kunstenaars (o.m. Hubert
Verbruggen, Bert De Keyzer, Korneel Devillé).
Ook dit atelier biedt plaats aan 1 à 2 doelgroepmedewerkers (Art. 60) die instromen als polyvalent arbeider
maar kunnen uitstromen met een brede waaier ondersteunende basisvaardigheden grafische technieken:

Sociale economie in het huisvandeMens
Toegepaste grafische technieken en uitgeverij
Enerzijds is er de uitgeverij waar er reeds verschillende publicaties voorhanden zijn. Reeds geruime tijd zoekt Beeldenstorm een verdeelpunt voor deze uitgaven. Sainctelette zou
deze functie kunnen waarnemen
Volgende uitgaven zijn reeds voorhanden:
-Miss Rotzooi, een verhaal over pestgedrag,
-Kleurenbeest met het kleurenbeestlied,
-Kleurenbeest (pedagogisch werkschrift),
-Kleurenbeest legt een ei,
-Kleurenbeest legt een ei (pedagogisch werkschrift)
-Kunstuitgave, 17.912 dagen geboeid door schoonheid
In voorbereiding:
Kunstuitgave, het Beest in de Mens
Anderzijds kan de ontwerpdienst en de digitale drukkerij ten
diensten staan voor de partners van het huis van de Mens.
Mogelijke opdrachten:
-pedagogische uitgaven leerkrachten,
-- afwerkingen drukwerk: inbinden en snijden;
-moraal opvoedkundige strips
-- pre-press: scannen, fotograferen beeldmateriaal;
Om praktische redenen kan een verhuis van de grafische di-- Photoshop;
enst in overweging genomen worden.
-- grafische technieken: prints op textiel;
-- het aanbrengen van belettering en tekeningen op verschil- Personeel in dienst:
Bart Vandeput, webmaster
lende materialen.
Openstaande vacature: medewerker grafische dienst
Doorstromingsmogelijkheden: - medewerker drukkerij

.
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Video-realisatie, Beeldenstorm TV in oprichting.
Dit atelier is relatief nieuw en is ontstaan uit een opdracht van TV Brussel in 2009 waarbij we de opnames en
montage van het programma “Linking Generations” verzorgden.
Beeldenstorm TV wil aan dit opzet een educatief luik koppelen, door stageplaatsen aan te bieden aan jong talent. Daarnaast willen we een korte intense TV-opleiding
aanbieden (1 jaar) aan laaggeschoolde langdurig werkzoekenden die een zekere aanleg hebben en een grote
interesse tonen in video-creatie.
Voor de uitbouw van deze activiteit kunnen we rekenen
op schare oud-VRT medewerkers (Juul Claes en Tia Merecy) en op oud-leerkrachten uit het RITS en Sint-Lukas
naast de kaderbegeleiding door onze huis-regisseur Sem
Bucman. Een aanpassing aan de Actiris-convenant met
uitbreiding van deze doelgroep dringt zich eerstdaags op.
De pilootopleiding voorzien we in het schooljaar 20142015.
Om de slaagkansen te verhogen op de arbeidsmarkt
wordt hiervoor ook samengewerkt met bedrijven en
worden bijkomende leerervaringen gecreëerd door o.m.
het maken van bedrijfsreportages.

Sociale economie in het huisvandeMens
Video-realisatie:
Beeldenstorm heeft zich de laatste jaren met dit videoatelier
ingezet om een reeks interessante reportages te maken.
Een reeks portretten van vrijzinnig geïnspireerde Brusselaars.
Een documentaire over de gevolgen van oorlogsgeweld: Sem
Bucman, Mostalgie.
Portretten van artiesten:
Lucia Bacari
Joy Wellboy
Melting Point
Evelyne Namenwirth
De samenwerkingen met de artiesten was telkens geïnspireerd op een centraal thema.
Uit dit alles groeide een boeiend programma van 24karaat
en+ lezingen. Deze lezingen en concerten werden vertoond
en uitgewerkt in Beeldenstorm.
Een boeiend gegeven zou zijn om de try-outs van Beeldenstorm een vervolg te geven in huisvandeMens Brussel, op het
gelijkvloers of in de polyvalente ruimte of de vierde verdieping zou kunnen worden ingericht in een gezellige ruimte
met studiodecor, waarbij het mogelijk wordt om in ideale
omstandigheden voordrachten, lezingen en concerten te registreren. Daarna zouden deze lezingen en concerten omgezet
kunnen worden in een formaat dat we kunnen aanbieden aan
Doorstromingsmogelijkheden:
een eigen digitaal netwerk, andere centra voor morele dienst-- Hieruit kunnen ook doelgroepmedewerkers met een peda- verlening, ziekenhuis TV, ...
gogische aanleg doorstromen naar educator binnen deze
opleiding.
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:
Decor- en standenbouw
Dit atelier bestaat reeds sinds de erkenning als pilootproject en innoverende proefneming met betrekking tot de sociale economie.
In dit atelier kunnen 1 à 2 laaggeschoolde doelgroepmedewerkers
aan de slag die in de eerste plaats als polyvalente arbeider kunnen
ingezet worden maar die in de loop van het traject meerdere vaktechnische vaardigheden kunnen ontwikkelen, gaande van:
- schilderen en bijkomende technieken;
- sjabloneren;
- basistechnieken houtbewerking;
- basistechnieken las- en soldeerprocédés, - plan lezen, ...
afhankelijk van hun leergierigheid en motivatie.
Indien tijdens het traject wordt opgemerkt dat deze medewerker
veelzijdig, creatief en leergierig is en bovendien de vereiste handigheid en fysieke fitheid vertoont, nodig voor de uitoefening van
dit beroep, krijgt deze doelgroepmedewerker een opleidingsplan
om vaktechnische vaardigheden van het knelpuntberoep (Vlaams
en Waals Gewest) lasser metaal aan te leren. Hierna zal de doorstroming naar de profit sector voor de hand liggen.
Dit atelier staat onder de technische begeleiding van Mohamed El
Yattouti. Hij werd met steun van Actiris (GECO) aangenomen (01
september 2004) met een contract van onbepaalde duur voltijds, als
ambachtsman decor- en standenbouw. Hij stroomde naar hier door
na een opleiding te groep Intro. In het atelier bouwde hij meerdere
competenties op. In het bijzonder leerde hij de basisvaadigheden
van Malik Arshad.
Malik startte in Beeldenstorm als Art. 60-medewerker en werd
nadien aangenomen in een tijdelijk contract n.a.v. Zinnekeparade
2000. Ondertussen is hij doorgestroomd naar een vast contract en
dit in het Schoolinterventieteam. Onder zijn vleugels specialiseerde
Mohamed zich in lastechnieken. Hiernaast bleek Mohamed ook een
goede coach te zijn naar het begeleiden van jongeren die deeltijds
leren aan deeltijds werken koppelen (brugprojecten i.s.m. Projectcentrum Don Bosco, St.-Pieters-Woluwe).

Sociale economie in het huisvandeMens
Decor- en standenbouw
Tentoonstellingen:
Naast de “decoratie” en de inkleding van de polyvalente zaal
kan dit atelier zich verdienstelijk maken door het uitvoeren
van lay-outs van verschillende tentoonstellingen dewelke we
zouden kunnen organiseren op het gelijkvloers.
Bij de inrichting van deze ruimte kan er tevens rekening gehouden worden met het feit dat deze ruimte ook een receptieve functie heeft voor andere media.
Er kan een concept uitgebouwd worden dat deze ruimte eveneens plaats kan bieden voor andere expressieve belevingen
Beeldenstorm heeft reeds een mooie portefeuille aangelegd
om een reeks tentoonstellingen ten derde te brengen:

-- ‘0/10’ Jean Paul van Bendegem en zijn visie op wiskunde-educatie
-- Paul Teughels, Brussels vrijzinnig fotograaf
-- Geboeid door schoonheid: Jenneke Christiaens, Bert de Keyser,
Nik Honinckx en Paul Teughels
-- Secret Garden keramiekwerk uit de Beeldenstormateliers
-- Het Beest in de Mens
-- Animalia, werk van kinderen rond het thema ‘het Beest in de
mens’.
-- Wijkcinema:

Een reeks thematische films die de geest van het vrij onderzoek uitdragen. Hiertoe dient men te investeren in een betere
multimediaplayer, projectiescherm en klankinstallatie. Het
personeel van Beeldenstorm zorgt telkens voor de opstelling
van de installatie en de inrichting van de zaal.
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De projecten voor socio-professionele inschakeling:

Sociale economie in het huisvandeMens

Begeleiding en begeleidend personeel:
Wij streven naar een uitbreiding van doelgroepmedewerkers tot personen, hierdoor is er ruimte voor een persoonlijke begeleidingsaanpak.
Specifieke begeleiding tijdens het contract:
Vaktechnische begeleiding: dagelijkse opvolging en begeleiding in het
atelier en de producties
-- Artistieke directie: 3-Dimensionele vormgeving en artistieke
kwaliteitsbewaking door Nik Honinckx
Aanwerving
Artistieke begeleiding: Beeldenstorm vzw is een sociaal-artistiek
De aanwervingprocedure van Art. 60 doelgroepmedewerkers gebeurt i.s.m. de OCMW’s Dilbeek (convenant voor 1 Art. 60 medewerker), Schaarbeek (convenant voor 2 Art. 60 medewerk- ers), Tervuren
centrum dat zich inspireert op het concept van Bauhaus, de
(convenant voor 1 Art. 60 medewerker) en Sint-Jans-Molenbeek (convenant voor 2 Art. 60 medewerkDuitse school uit begin 20ste eeuw. De basisdoelstelling van
ers). Momenteel is een aanvraag ingediend aan het OCMW Brussel naar een ondernemingsovereenkomst voor 1 werknemer Art. 60.
deze school is de verschillende productionele activiteiten van
Op basis van het opgegeven profiel wordt een kandidaat voorgesteld. In het sollicitatiegesprek dat
de verschillende werkplaatsen op een transversale wijze te laten
daarop volgt wordt getoetst of de kandidaat over een aantal basisvaardigheden en -attitudes beschikt:
-- is hij/zij bereid om in team te werken?
samenwerken. De verschillende werkplaatsen zijn zo geen “ei-- kan hij/zij omgaan met autoriteit?
landen” maar werken nauw samen met de objectieven van de
-- is hij/zij voldoende gemotiveerd en leergierig om het arbeidscontract
gehele werking van de organisatie. Een belangrijk aspect hiervan 1 tot 2 jaar te vervullen?
bij is innovatie door de ontwikkeling en creatie van nieuwe conDe arbeidscontracten worden met het betrokken OCMW opgemaakt.
De procedure naar laaggeschoolde langdurig werkzoekenden n.a.v. Beeldenstorm TV-opleiding zal
cepten. Door het contact tussen de verschillende werkplaatsen
gebeuren i.s.m. ACTIRIS, ook hier zal op basis van een profiel gezocht worden en volgt
ontstaat er een breder teamverband en is er ruimte voor ervarer een sollicitatiegesprek waarin gepolst wordt naar basisvaar- digheden en –attitudes zoals hierboven beschreven.
ings- en kennisuitwisseling.
Maatregelen naar doorstroming van de werknemers uit de doelgroep:
-- Uitvoerend Atelier decor- en standenbouw door Mohamed El
-- Brede netwerk social-profit en culturele veld.
Yattouti en Chaturaputkueakun Wuttipong.
-- Alliantie met betrokken OCMW’s.
-- Uitvoerend Atelier mode en theaterkostuum door Seïdou Bah
-- Contacten uitbouwen in de profit sector in Brussel en omgeving in vorm
Vaktechnische en artistieke begeleiding: dagelijkse opvolging en
van peterschap (lijst in bijlage).
begeleiding in het atelier en de producties
Opleidingen:
voor sommige doelgroepmedewerkers interessanter indien ze op de eerste plaats hun Frans
-- Atelier video-realisatie door Sem Bucman
bijschaven (Frans als tweede taal). Dit gebeurt i.s.m. ITO (Interfacultair Departement voor Taalond-- Toegepaste grafische technieken en uitgeverij door Bart Vanerwijs). Hiernaast worden er ook externe opleidingen gevolgd, dit kan gaan van het aanleren van
vaktechnische aspecten (i.s.m. Actiris, VDAB, ...) tot basiseducatie (cursussen alfabetisatie Centra voor
deput
Volwassenenonderwijs, cursussen Nederlands i.s.m. BECI, Huis van Nederlands).
Sociale begeleiding: coaching naar zichzelf gerichte doelen, beIntern wordt een basisopleiding lasser metaal verzorgt.
Het omkaderend personeel is medeverantwoordelijk voor de bekendheid van de sociaal-economische
geleiden naar arbeidsattitudes door Renate Schwall en moreel
activiteit (promotie, prospectie, contracten), het klantenbeheer en de boekhouding van de werkplaatconsulent van huisvandeMens Brussel, Tine Berbé
sen. De hoofdtaak van de sociale begeleiding bestaat uit het opvolgen van de doelgroepmedewerkers naar een positieve doorstroming. Dit is zowel intern coachen als extern contacten leggen met
-- Werkmeester Wim Carels
Zo werd ook Wuttipong Chaturaputkueakun, na dit brugproject, aangenomen met tijdelijke contracten bepaalde duur. Doordat begin dit jaar een doelgroepmedewerker (Art. 60), met kennis van machinale houtbewerking, zijn contract beëindigd heeft, zullen we investeren in een externe opleiding van
deze jongere in het kader van de Alternerende Bouwopleiding (ABO), zodat hij naast lastechnieken
ook vertrouwd geraakt met machinaal schrijnwerk en hij op deze manier ook zijn mogelijkheden op
de arbeidsmarkt zal verruimen.
De sociale begeleiding van deze doelgroepmedewerkers gebeurt door de directeur Nik Honinckx,
die deze taak opneemt naast de artistieke en zakelijke leiding van Beeldenstorm vzw. Door de jaren
heen kreeg hij evenwel assistentie in dit uitgebreide takenpakket door meerdere medewerkers in de
organisatie.

potentiële werkgevers.
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Verfijning profielen medewerkers:
Onthaal medewerker
Uw taken zijn:
-Professioneel onthalen van bezoekers
-verzorging broodjesmaaltijd tijdens vergaderingen, klaarzetten en opruimen vergaderzaal
-Opnemen van de telefoon Nederlands en Frans, doorverbinden, berichten noteren,bijhouden adressenbestand
-Registratie van de deelnemers aan onze activiteiten
-Klantendienst sociale economie
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
U bent:
-Communicatief
-Nauwkeurig
-Stipt
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
-Bereid in te springen als een collega hulp nodig heeft
-Polyvalent
-Zelfstandig
U hebt:
-Een verzorgd uiterlijk
-Basiskennis van computerprogramma’s
-Taalgevoel: Nederlands en Frans
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assistent drukkerij/Onthaal medewerker
Uw taken zijn:
-Professioneel onthalen van bezoekers
-Verzorging broodjesmaaltijd tijdens vergaderingen, klaarzetten en opruimen vergaderzaal
-Opnemen van de telefoon Nederlands en Frans, doorverbinden, berichten noteren, bijhouden adressenbestand
-Registratie van de deelnemers aan onze activiteiten
-Klantendienst sociale economie
-Afwerking van drukwerk: inbinden, snijden, verzendingen en verzendingen-aannemen en opvolgen
-Scannen, Photoshop, printen
-Aanbrengen van belettering en tekeningen op verschillende materialen en t-shirts
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
U bent:
-Communicatief
-Nauwkeurig
-Stipt
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
-Bereid in te springen als een collega hulp nodig heeft
-Polyvalent
-Zelfstandig
U hebt:
-Een verzorgd uiterlijk
-Basiskennis van computerprogramma’s
-Taalgevoel: Nederlands en Frans
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Assistent Creatieve Ateliers / Audio visueel atelier
Uw taken zijn:
-Assistentie in de verschillende ateliers die worden aangeboden en aanwezig zijn in onze vzw
-Assistentie atelierverantwoordelijke van: snit en naad, keramiek, beeld, metaalbewerking en audio-visueel (muziek/film/video)
-Klaarzetten en opruimen van het materiaal en hulp bij poetsen
-Inventariseren van het materiaal en nagaan wat er nog nodig is
-Voorbereiden en verslagen maken van activiteiten
-Fotograferen en archiveren van de geproduceerde werken en gebruikte werkmethodes
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
U bent:
-Polyvalent
-Creatief
-Leergierig
-Zelfstandig
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
-Bereid in te springen als een collega hulp nodig heeft
U hebt:
-Verzorgd voorkomen
-Basiskennis computerprogramma’s
-Taalgevoel:Nederlands/Frans
-Ervaring met jongeren is een pluspunt
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Onderhoudsploeg/Klusjes
Uw taken zijn:
-Het dagelijkse onderhoud van de gebouwen
-Kuiswerkzaamheden: ramen zemen, sanitair onderhoud, burelen en ateliers
-Het uitvoeren van klusjes; schilderen van metaalconstructies, kaders ophangen
-Het mede-voorbereiden van evenementen, stoelen klaarzetten en poetsen na optredens, vergaderingen, exposities en lezingen
-Voorraadbeheer catering en onderhoudsproducten
-Hulp bij verhuizen en het inrichten van lokalen
-Onderhouden van de planten en zorgen voor een algemene uitnodigende “uitstraling” van het gebouw
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
￼￼￼￼￼￼￼￼￼
U bent:
-Stipt
-Zelfstandig
-Polyvalent
-Flexibel
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
-Bereid in te springen als een collega je hulp kan gebruiken
U hebt:
-Aandacht voor hygiëne en veiligheid
-Kennis van kuisproducten
-Interesse voor engagement op een polyvalente werkvloer
-Taalgevoel: Nederlands/Frans
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Snit en naad medewerker
Uw taken zijn:
-Maken van creaties die voortvloeien uit de sociaal-artistieke wending
-Vervaardigen van theaterbenodigdheden
-Assisteren bij naaiateliers die meerdere keren per week doorgaan zowel met volwassenen als jongeren
-Retoucheren van kleding; verkorten, verbreden, ritssluitingen vervangen,...
-Wassen en strijken van kledij dat binnen de werking gebruikt wordt
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
U bent:
-Zelfstandig
-Creatief
-Geduldig
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
U hebt:
-Een basisvaardigheden rond snit en naad
-Zowel kennis van ambachtelijke technieken als machinale technieken
-Oog voor afwerking
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Decor en standenbouw
Uw taken zijn:
-Uitvoeren van ontwerpen van scenograaf door houtbewerking en metaalbewerking
-Decoratie- en verfraaiingsopdrachten
-Hulp bij inrichten van lokalen en locaties
-Onderhouden van machines en ateliers
-Verhuizen van decorstukken, materialen en rekwisieten nodig voor diverse inrichtingen
-Ophanging en inrichting van tentoonstellingen
-Solidariteit: indien een post door omstandigheden onbemand is, worden de werkzaamheden van de afwezige herverdeeld onder de
aanwezige artikel 60ers
U bent
-teamspeler
-polyvalent
-zelfstandig werker, resultaat gericht werker
U hebt
-Ervaring met handarbeid
-Technisch aangelegd
-Bereid om te werken in een vrijzinnig humanistisch milieu
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Leerprocessen:
De scholingsgraad en het competentieniveau van onze 5 doelgroepwerknemers is erg verscheiden.

Laag- en/of kortgeschoolden:

Voor hen wordt er nog veel aandacht besteed aan arbeidsattitude. De ene al wat meer dan de andere heeft moeite met stiptheid; tijdig toekomen op
het werk, correct verwittigen bij afwezigheid, attesten binnen brengen, omgaan met pauzes ...
Ook geconcentreerd werken, niet laten afleiden, toewerken naar resultaat en afwerken, planmatig tewerk gaan, zijn aandachtspunten.
Het blijft belangrijk om heel concreet opdrachten te geven, zelf werk zien is voor de meesten moeilijk.
Hun normen voor afwerking (vb. schilderwerk, schuurwerk, poetsen ...) zijn niet altijd zoals wij wensen, juiste aanwijzingen geven en een goede
opvolging is nodig. Technische vaardigheden zijn beperkt maar hun leerbereidheid is er wel.

Hoger geschoolden:

Zij hebben al meer een juiste arbeidsattitude opgebouwd maar soms loopt het ook bij hen fout op vlak van stiptheid.
Op niveau van technische vaardigheden zijn er grote verschillen. Onze verwachtingen die toch gebaseerd zijn op het c.v. en intake van de betrokkene
moeten bij verschillende medewerker regelmatig naar beneden geschroefd worden. Bij vergelijk naar eindtermen en diploma met “ onze leerdoelen”
merken we enorme verschillen bij de afgestudeerden uit Georgie, Rusland en Congo. Een gebrek aan Office kennis kan verholpen worden met opleiding en oefeningen, het veel te traag presteren is moeilijker om mee om te gaan. Er is hier ook vaak een probleem van concentratie tijdens het werk,
te snel afgeleid.

Bijscholing doelgroepwerknemers:
Bij alle werknemers in Art.60-statuut wordt aangedrongen op het volgen van cursussen Nederlands, Frans of informatica, naast een opleiding op de
werkvloer.
-- 4 volgden les Nederland
-- 1 volgde les Informatica
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Bijscholing doelgroepwerknemers:
Mamadou Diallo Oury:
Nederlands nt2
module A+B 			
								07/01/2013 - 27/06/2013
								08/10/2013 - 07/02/2014

CVO Lethas vzw St. Goedele Rouppe Plein 16 1000 Brussel

Julienne Kumuangedi:
Nederlands nt2
module A+B			
								28/01/2013 - 05/06/2013
								03/02/2014 - 04/06/2014
Kaminzi Gomonza		
Nederlands nt2
module A+B			

CVO Pleinlaan 2 1050 Elsene

Mohammed Bassan Bah
Nederlands nt
module			
					Waystage		Breaktrough 1,2,3,4
								11/0//2012 - 22/11/2012
								27/11/2012 - 22/11/2012
								28/02/2013 - 21/05/2013
								23/05/2013 - 01/10/2013
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CVO Materiaalstraat 67 1070 Anderlecht
Brusseleer vzw Marqstraat 16 1000 Brussel

Bijscholing begeleiders:
Regelmatig worden de doelgroepbegeleiders aangezet tot zelfreflectie, bestuurlijk wordt er een belangrijke bijdrage geleverd in de coaching van
deze begeleiders.

Doorstroming:
Algemeen:

Op dit ogenblik is de begeleiding rond de doorstroming vooral gericht op informeren van de medewerkers rond welke mogelijkheden zij hebben.
Welke organisaties zij kunnen contacteren. Introductie naar geschikte websites. Hulp bij sollicitaties en opstellen cv.
Er is een aanzet om in de toekomst meer te werken met de techniek van competentieprofielen om een betere voorbereiding te bieden op een doorstroming. Beeldenstorm ging in zee met het huisvandeMens, wekelijks is er overleg met een moreel consulent voor het opvolgen van de competenties van onze doelgroepmedewerkers. Er werden al belangrijke stappen gezet in het hanteren van een leesbare planning voor onze doelgroepsmedewerkers. Voor de evaluatiegesprekken wordt er meer tijd uitgetrokken en meer personeel ingezet, er is onder meer een belangrijke bijdrage van de
moreel consulent.
Concreet:

Werkpunten:
Begeleiding:

-- Streven naar een grotere betrokkenheid van de art 60 naar de gemeenschappelijke agenda van Beeldenstorm.
-- Striktere scheiding van religeuze aspecten die een invloed hebben op de werksfeer.

Klantenwerving:

-- Uitwerken van een wervingscampagne voor het binnenhalen van opdrachten met specifieke aandacht voor het sociaal artistieke.
-- Betere registratie en opvolging van bestellingen.
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Besluit:
Het besluit dat we verleden werkjaar trokken uit onze bevindingen is alsnog geldig.
“Het welslagen van dit PIOW-project is onderhevig aan verschillende factoren.
De samenwerking met de OCMW’s: hier ervaren we zeer veel goede wil vanwege de sociaal opbouwwerkers, de specifieke reglementering van ieder
OCMW op zich leidt echter vaak tot vergelijk en clientilisme van de OCMW bevragers .
De ter beschikking gestelde middelen: dit heeft een rechtstreeks gevolg naar de uitbreiding en inzet van omkaderend personeel, de huidige gang van
zaken maakt het moeilijk om begrotingen op te stellen. De basisattitude van de leden van de doelgroep: Wij merken vaak een overschatting van de
basiscapaciteiten van de doelgroepmedewerker, we hebben dikwijls een te beperkte proefperiode om deze capaciteiten te ontdekken. Na de proefperiode hebben wij weinig verweer bij het vaststellen van onregelmatigheden.
Er is nog een hele weg af te leggen teneinde een mooie afstelling te vinden tussen het economische en het sociale aspect. Binnen dit gegeven krijgen
wij te maken met enerzijds een zeer gefragiligeerd publiek dat uiteraard recht heeft op bescherming en omkadering maar anderzijds zijn er ook de
mensen met niet zo’n eerbare opvattingen, dwingende schikkingen met betrekking tot misbruik dringen zich op”.
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Financiën:

Beeldenstorm vzw
Eigen inkomsten 2013
Omzet
700100 - Artistieke prestaties
700200 - Voorstellingen en optredens
700205 - Realisatie foto en film
700206 - Kunstrealisaties
700207 - Atelierbijdragen
700300 - Inrichting tentoonstellingen
700310 - Vervaardiging standen en decors
700320 - Kunsteducatieve realisaties
700400 - Vervaardiging drukwerk
700500 - Verhuur materiaal en ontwerpen
700530 - Materiaalkosten
700600 - Verkoop geproduceerde goederen
700610 - Onthaal en begeleiding
700620 - Recuperatieproducten
700700 - Uitvoering herstellingen
700710 - Uitvoering naaiwerk
700800 - Schenkingen
700900 - Beheerskosten
709700 - Schadevergoeding verzekering
709801 - Doorfacturatie grondstoffen
709803 - Doorfacturatie diensten
709902 - Doorfacturatie voeding en drank
Totaal: Omzet

46.270,04
2.830,19
16,53
766,46
113,21
3.808,00
1.957,07
6.482,44
1.733,87
267,10
37,73
199,75
5.754,34
224,82
343,18

70.804,73
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7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Datum

Periode

Dagboek

Bkst.nr.

Omschrijving

* = Verwerkt

Debet

Credit

700100 - Artistieke prestaties
04-02-2013
28-02-2013
25-03-2013
29-03-2013
09-04-2013
24-04-2013
06-05-2013
21-05-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
10-06-2013
27-06-2013
27-06-2013
30-06-2013

2013 - 2
Relatie 1000000033
2013 - 2
Relatie 1000000054
2013 - 3
Relatie 1000000054
2013 - 3
Relatie 1000000033
2013 - 4
Relatie 1000000033
2013 - 4
Relatie 1000000033
2013 - 5
Relatie 1000000033
2013 - 5
Relatie 2000001203
2013 - 6
Relatie 2000001214
2013 - 6
Relatie 2000001214
2013 - 6
Relatie 2000001214
2013 - 6
Relatie 1000000054
2013 - 6
Relatie 1000000008
2013 - 6
Relatie 1000000033
2013 - 6
Relatie 2000001294
2013 - 6
Relatie 2000001202
2013 - 6

701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW

13700002
Artistieke prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700003
ArtistiekeBrussel
prestaties B&B
Naam GBS Scheut
13700005
Art. prestaties Kunstinitiatie B&B
Naam GBS Scheut
Artistieke prestaties
13700009
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700010
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700012
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700013
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700015
ArtistiekeBrussel
prestaties B&B
Naam GBS Kameleon
13700020
Basis digitale verwerking iPad
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum,
Documentatie
13700019
Basis
digitale
verwerkingVzw
iPad
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum,
Documentatie
13700021
Basis
digitale
verwerkingVzw
iPad
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum,
Documentatie
VzwB&B
13700018
Art.
prestaties
Kunstinitiatie
Naam GBS Scheut
13700016
Art. prestaties dans Wonami
Naam Gemeente Anderlecht
13700017
Artistieke prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
BrusselBabbelbank
13700024
Art. prestaties
Naam Vormingplus Citizenne Vzw
13700023
Art. prestaties Babbelbank
Naam GBS Dertien
13700025
Art. prestaties Caravanproject
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615,42
Type Klant
759,43
Type Klant
3.796,23
Type Klant
615,44
Type Klant
615,46
Type Klant
656,27
Type Klant
844,58
Type Klant
943,40
Type Klant
6.886,79
Type Klant
3.490,57
Type Klant
3.773,58
Type Klant
2.530,19
Type Klant
528,30
Type Klant / Leverancier
615,56
Type Klant
471,70
Type Klant
1.415,09
Type Klant
1.179,25

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

08-07-2013
08-07-2013
08-07-2013
08-07-2013
24-09-2013
13-11-2013
13-11-2013
11-12-2013
11-12-2013

18-12-2013

Relatie 2000001295
2013 - 7
Relatie 1000000033
2013 - 7
Relatie 1000000033
2013 - 7
Relatie 1000000039
2013 - 7
Relatie 1000000039
2013 - 9
Relatie 1000000033
2013 - 11
Relatie 1000000033
2013 - 11
Relatie 1000000033
2013 - 12
Relatie 1000000033
2013 - 12
Relatie 1000000030
2013 - 12

701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW
701 - Verkopen met factuur BTW

701 - Verkopen met factuur BTW

Relatie 1000000028
30-12-2013

2013 - 12

2013 - 12

701 - Verkopen met factuur BTW

2013 - 12
Relatie 1000000039

13700046

701 - Verkopen met factuur BTW

13700047

13700048

615,57
Type Klant
925,40
Type Klant
490,57
Type Klant
481,13
Type Klant
831,28
Type Klant
700,96
Type Klant
700,92
Type Klant
630,78
Type Klant
2.358,00
Type Klant / Leverancier
2.750,00
Type Klant

Artistieke prestaties

552,88
Type Klant

Artistieke prestaties KIK

Naam Vlaams Gemeenschapsbeleid
Anderlecht Vzw
701 - Verkopen met factuur BTW

Type Klant

Art. prestaties huisvandeMens

Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel

Relatie 1000000039
30-12-2013

13700045

Naam IMD Brussel huisvandeMens

Relatie 1000000033
30-12-2013

Naam MPI Levenslust Vzw
13700029
Artistieke prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700030
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700026
ArtistiekeBrussel
prestaties KIK
Naam Vlaams Gemeenschapsbeleid
Anderlechtprestaties
Vzw
13700027
Artistieke
KIK
Naam Vlaams Gemeenschapsbeleid
Anderlechtprestaties
Vzw
13700032
Artistieke
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700036
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700037
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
13700040
ArtistiekeBrussel
prestaties
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW
Brussel
13700042
Mode- en
naaiatelier art. prestaties
Naam OCMW Anderlecht

1.721,70
Type Klant

Artistieke prestaties KIK

Naam Vlaams Gemeenschapsbeleid
Anderlecht Vzw
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* = Verwerkt

660,38
Type Klant

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

30-12-2013

2013 - 12

701 - Verkopen met factuur BTW

Relatie 2000001203

13700050

* = Verwerkt

3.113,21

Beletterd & Betekend

Naam GBS Kameleon

Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

46.270,04
46.270,04

700205 - Realisatie foto en film
23-01-2013

2013 - 1

701 - Verkopen met factuur BTW

Relatie 2000001292

13700001

2.830,19

Videoreportage oud-studenten

Naam VUB Fac. Recht en Criminologie

Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

2.830,19
2.830,19

700206 - Kunstrealisaties
12-02-2013

2013 - 2

703 - Verkopen zonder factuur BTW

Relatie 1000000014

13700005

16,53

Cd Geboeid door schoonheid

Naam Diverse klanten

Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

16,53
16,53

700207 - Atelierbijdragen
07-01-2013

2013 - 1

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Relatie 1000000014
10-01-2013

2013 - 1

2013 - 1

1,50

Naaiatelier

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Relatie 1000000014
18-01-2013

13700051

13700052

7,50

Naaiatelier

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

13700054

Type Klant

Ceramiekatelier
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Type Klant
13,00

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000014
21-01-2013

2013 - 1
Relatie 1000000014

25-01-2013

2013 - 1

2013 - 1

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 1

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

13700056

20,00

Ceramiekatelier
Type Klant

13700058

3,00

Naaiatelier
Type Klant

13700059

15,00

Ceramiekatelier
Type Klant

13700060

7,50

Ceramiekatelier

13700061

Type Klant
9,50

Naaiatelier

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Relatie 1000000014
08-02-2013

Type Klant

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
07-02-2013

27,50

Ceramiekatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
04-02-2013

13700057

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
01-02-2013

Type Klant

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
01-02-2013

3,00

Naaiatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
29-01-2013

13700055

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
25-01-2013

Type Klant

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

13700062

Type Klant
3,00

Naaiatelier

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

13700063

* = Verwerkt

Type Klant
15,00

Ceramiekatelier
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7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000014
22-02-2013

2013 - 2

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Relatie 1000000014
22-02-2013

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 2

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 3

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 3

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 3

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

2013 - 3

13700073

13700072

Type Klant

Type Klant
17,50

Ceramiekatelier
Type Klant

1,50

Naaiatelier
Type Klant

3,00

Naaiatelier

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

15,00

7,50

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
07-03-2013

13700071

Type Klant

Naaiatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
07-03-2013

13700070

Type Klant

Ceramiekatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
04-03-2013

13700069

20,00

1,50

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
01-03-2013

13700068

Type Klant

Naaiatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
28-02-2013

13700067

22,50

Ceramiekatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
26-02-2013

13700065

Type Klant

Ceramiekatelier

Naam Diverse klanten

Relatie 1000000014
25-02-2013

13700066

* = Verwerkt

Type Klant
18,00

Naaiatelier
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7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000014
08-03-2013

2013 - 3

Naam Diverse klanten
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Relatie 1000000014
08-03-2013

11-03-2013

14-03-2013

15-03-2013

15-03-2013

18-03-2013

22-03-2013

22-03-2013

25-03-2013

26-03-2013

29-03-2013

19-04-2013

19-04-2013

13700075

Type Klant
12,00

Ceramiekatelier

Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700074
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700076
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700077
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

Ceramiekatelier
13700079
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700078
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700080
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700082
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700081
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700083
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700084
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700085
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700087
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4

13700086

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

* = Verwerkt

20,00

3,00

1,50

24,00

17,50

3,00

10,80

15,00

6,11

1,50

20,00

20,00

5,00

Ceramiekatelier
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7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000014
22-04-2013

26-04-2013

26-04-2013

29-04-2013

03-05-2013

03-05-2013

06-05-2013

10-05-2013

13-05-2013

14-05-2013

16-05-2013

17-05-2013

17-05-2013

30-05-2013

Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700088
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700090
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700089
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700091
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700093
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700092
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700094
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700095
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700096
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700097
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700098
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700100
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700099
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700102
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

164

* = Verwerkt

15,00

1,00

16,95

6,00

15,50

50,50

3,00

15,00

3,00

1,50

10,50

4,00

17,50

3,00

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

woensdag 14 mei 2014 22:29

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

30-05-2013

31-05-2013

31-05-2013

14-06-2013

21-06-2013

20-09-2013

30-09-2013

04-10-2013

11-10-2013

28-10-2013

05-11-2013

07-11-2013

08-11-2013

15-11-2013

29-11-2013

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700101
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700105
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700104
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 6
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700106
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 6
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

Ceramiekatelier
13700107
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 9
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700110
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 9
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700111
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 10
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700112
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 10
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700113
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 10
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700114
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700115
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700116
Naaiatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700117
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700118
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11

13700120

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

* = Verwerkt

17,50

5,00

15,00

12,50

10,00

12,50

3,00

10,10

15,00

10,50

12,50

7,50

10,00

5,00

Ceramiekatelier

10,00

165
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000014
06-12-2013

13-12-2013

13-12-2013

30-12-2013

30-12-2013

Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700121
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700123
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700122
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700125
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700124
Ceramiekatelier
Naam Diverse klanten

Type Klant

* = Verwerkt

15,00

9,00

10,00

10,00

12,50

Totaal
Eindsaldo

0,00

766,46
766,46

700300 - Inrichting tentoonstellingen
08-07-2013

2013 - 7
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000039

13700028
Expo 10 jaar KIK
Naam Vlaams Gemeenschapsbeleid
Anderlecht Vzw

113,21
Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

113,21
113,21

700310 - Vervaardiging standen en decors
18-12-2013

2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000028

13700044
Opening huisvandeMens stand
Naam IMD Brussel huisvandeMens

3.808,00
Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

3.808,00
3.808,00

700400 - Vervaardiging drukwerk
26-03-2013

27-03-2013

2013 - 3
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700009
Drukwerk
Naam Diverse klanten

2013 - 3

13700006

701 - Verkopen met factuur BTW

Drukwerk CRiS research report

166

71,44
Type Klant
549,76

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 2000001292
29-03-2013

29-03-2013

09-04-2013

16-05-2013

07-06-2013

18-06-2013

01-07-2013

25-07-2013

24-09-2013

24-09-2013

11-12-2013

11-12-2013

30-12-2013

2013 - 3
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036

Naam VUB Fac. Recht en Criminologie

Type Klant

2013 - 6
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700007
Drukwerk affichen en flyers
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
Drukwerk affichen en flyers
13700008
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700011
Drukwerk flyers en leaflets
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700014
Drukwerk affichen en flyers
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700018
Drukwerk
Naam Diverse klanten

2013 - 6
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 2000001293

13700022
Drukwerk flyers
Naam Brede School Kuregem

Type Klant

2013 - 7
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 2000001304

13700020
Drukwerk
Naam Bucman Sem

Type Klant

2013 - 7
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036

13700031
Drukwerk
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700033
Drukwerk
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
Drukwerk
13700034
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700038
Drukwerk
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700039
Drukwerk
Naam Centrum Etnische Minderheden
en Gezondheid Vzw
13700049
Drukwerk
Naam Oxfam-Wereldwinkel Heist-GoorHulsthout Vzw

2013 - 3
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036
2013 - 4
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 5
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036

2013 - 9
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036
2013 - 9
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000036
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 2000001298

* = Verwerkt

65,77
Type Klant
65,77
Type Klant
563,00
Type Klant
59,32
Type Klant
8,26
Type Klant
238,54

15,97

167

110,26
Type Klant
49,95
Type Klant
20,68
Type Klant
49,95
Type Klant
56,15
Type Klant
32,25
Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

1.957,07
1.957,07

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek
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700000 - 709902

Grootboekrekening

Alleen met saldo

Tonen (Grootboekrekeningen)

2013 / 1 - 12

Boekjaar/Periode

* = Verwerkt

Alle

Tonen (Boekingen)

Beide

Tonen (Transacties)

7071 - Beeldenstorm vzw
Grootboekhistoriek

700530 - Materiaalkosten
11-12-2013

18-12-2013

2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000030
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000028

13700042
Mode- en naaiatelier materiaalkosten
Naam OCMW Anderlecht
13700043
Opening huisvandeMens materiaal
Naam IMD Brussel huisvandeMens

2.255,40
Type Klant / Leverancier
4.227,04
Type Klant

woensdag 14 mei 2014 22:29
Totaal
Eindsaldo

0,00

6.482,44
6.482,44

Totaal
Eindsaldo

0,00

1.733,87
1.733,87

700600 - Verkoop geproduceerde goederen
15-01-2013

03-04-2013

26-04-2013

08-05-2013

28-10-2013

11-12-2013

2013 - 1
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014
2013 - 4
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000213

2013 - 4
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014
2013 - 5
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014
2013 - 10
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 2000001297
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033

17,36

13700001
Laswerk metalen plaat
Naam Diverse klanten

Type Klant

13700011
Kussenslopen en glasplaat
Naam Kiekens Françoise

Type Klant

13700013
IJzeren boekenrek
Naam Diverse klanten
13700015
Realisatie broek
Naam Diverse klanten

13700035
Realisatie tuinstructuur
Naam Roesems Veva

13700041
Realisatie ijzeren onderstel
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel

28,93

165,29

Type Klant

66,12

Type Klant

1.019,43

Type Klant

436,74

Type Klant

700620 - Recuperatieproducten

13700004
Recuperatie ijzer
Naam J. Stevens & Cie Sprl

Type Klant / Leverancier

05-03-2013

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000000036

13700005
Recuperatie ijzer
Naam J. Stevens & Cie Sprl

Type Klant / Leverancier

24-06-2013

01-03-2013

2013 - 6

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000000036

13700108

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

Recuperatieproducten

107,10

92,40

67,60

Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 2000001358

Naam Tribel Metals Sprl

* = Verwerkt

Type Klant / Leverancier
Totaal
Eindsaldo

0,00

267,10
267,10

700700 - Uitvoering herstellingen
15-01-2013

05-02-2013

23-04-2013

30-04-2013

14-05-2013

2013 - 1
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700002
Naaiwerk herstelling
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 2
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

Naaiwerk herstelling
13700004
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700012
Naaiwerk herstelling
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 4
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700014
Naaiwerk herstelling
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700016
Naaiwerk herstelling
Naam Diverse klanten

Type Klant

9,43

9,43

9,43

4,72

4,72

Totaal
Eindsaldo

0,00

37,73
37,73

700710 - Uitvoering naaiwerk
21-03-2013

25-03-2013

26-03-2013

27-05-2013

11-06-2013

14-10-2013

2013 - 3
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700007
Naaiwerk
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700008
Naaiwerk
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700010
Naaiwerk
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700017
Naaiwerk
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 6
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000091

13700019
Naaiwerk
Naam Pirson Leentje

Type Klant

2013 - 10

13700021

703 - Verkopen zonder factuur BTW

47,17

14,15

47,17

37,74

18,87

Naaiwerk

34,65

168
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 2000001305

Naam Packbier Marius

* = Verwerkt

Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

199,75
199,75

700800 - Schenkingen
13-02-2013

14-03-2013

16-03-2013

28-03-2013

30-05-2013

31-05-2013

07-06-2013

18-06-2013

21-06-2013

05-07-2013

05-07-2013

07-08-2013

03-09-2013

2013 - 2
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700064
Giften concert Melting Point
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001311

13700008
Gift
Naam OCMW Watermaal-Bosvoorde

Type Klant

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000176

13700009
Gift
Naam Christiaens Jenneke

Type Klant / Leverancier

2013 - 3
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000069

Gift
13700012
Naam Daidalos

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700103
Giften concert Klokkenluider
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 5
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000028

13700019
Gift
Naam IMD Brussel huisvandeMens

Type Klant

2013 - 6
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214
2013 - 6
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001312

13700020
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700021
Gift
Naam Vrienden van Caryatide Vzw

2013 - 6
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001293

13700022
Gift
Naam Brede School Kuregem

2013 - 7
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214

2013 - 8
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001291

13700024
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700025
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700030
Gift
Naam La Chaîne d'Union

2013 - 9

13700033

2013 - 7
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214

702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW

191,50

25,50

100,00

500,00

351,00

167,20

93,90
Type Klant
2.000,00
Type Klant
288,64
Type Klant
108,20
Type Klant
107,20
Type Klant
590,00
Type Klant
20,00

Gift
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 2000001313
24-09-2013

19-10-2013

07-11-2013

22-11-2013

06-12-2013

31-12-2013

Naam Lambrecht Jeanine

Type Klant

2013 - 9
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001291

13700034
Gift
Naam La Chaîne d'Union

Type Klant

2013 - 10
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000216

13700038
Gift
Naam HVV OVM Sint-Jans-Molenbeek

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214

13700043
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700044
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700048
Gift
Naam Kazerne Dossin Memoriaal,
Museum, Documentatie Vzw
13700050
Gift
Naam La Chaîne d'Union

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214
2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001214
2013 - 12
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 2000001291

* = Verwerkt

338,80

250,00

98,00
Type Klant
108,70
Type Klant
115,70
Type Klant
300,00
Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

5.754,34
5.754,34

700900 - Beheerskosten
04-02-2013

29-03-2013

09-04-2013

24-04-2013

06-05-2013

10-06-2013

08-07-2013

2013 - 2
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 3
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 4
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 4
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 5
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 6
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 7

701 - Verkopen met factuur BTW

13700002
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
Beheerskosten
13700009
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700010
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700012
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700013
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
Beheerskosten
13700017
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700030
Beheerskosten

170

22,01
Type Klant
12,01
Type Klant
12,01
Type Klant
27,01
Type Klant
17,02
Type Klant
23,36
Type Klant
5,00
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

Relatie 1000000033
08-07-2013

24-09-2013

13-11-2013

13-11-2013

11-12-2013

30-12-2013

2013 - 7
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 9
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 11
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 11
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033
2013 - 12
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000033

Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700029
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700032
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
Beheerskosten
13700037
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700036
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700040
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel
13700046
Beheerskosten
Naam Pact Ateliers Pacheco Instituut
OCMW Brussel

* = Verwerkt

Type Klant
18,36
Type Klant
27,68
Type Klant
11,34
Type Klant
21,34
Type Klant
11,34
Type Klant
16,34
Type Klant
Totaal
Eindsaldo

0,00

224,82
224,82

709801 - Doorfacturatie grondstoffen
18-01-2013

04-02-2013

28-02-2013

18-03-2013

05-09-2013

28-11-2013

10,00

2013 - 1
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700053
Doorverkoop grondstoffen
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 2
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700003
Doorverkoop naaimateriaal
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 2
701 - Verkopen met factuur BTW
Relatie 1000000054

13700004
Gebruiksmaterialen B&B
Naam GBS Scheut

Type Klant

2013 - 3
703 - Verkopen zonder factuur BTW
Relatie 1000000014

13700006
Doorverkoop naaimateriaal
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 9
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700109
Doorverkoop grondstoffen
Naam Diverse klanten

Type Klant

2013 - 11
702 - Verkopen subsidies/giften geen BTW
Relatie 1000000014

13700119
Doorverkoop grondstoffen
Naam Diverse klanten

Type Klant

0,83

326,45

1,65

1,25

3,00

Totaal

171

0,00

343,18
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Grootboekrekening

700000 - 709902

Tonen (Grootboekrekeningen)

Alleen met saldo

Boekjaar/Periode

2013 / 1 - 12

Tonen (Boekingen)

Alle

Tonen (Transacties)

Beide

* = Verwerkt

343,18

Eindsaldo

Eindtotaal
Verschil

172

0,00
70.804,73

70.804,73
0,00

Hoofdstuk 4: Personeelsorganogram Beeldenstorm eind 2013
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Nik Honinckx
artistiek & zakelijk directeur
productieleider

Plaatselijk
Initiatief voor
Ontwikeling van de
Werkgelegenheid

Sociaal-artistieke
Kunsteducatieve werking
Onderwijs VGC

Sociale
maribel

Marius Packbier/
Renate Schwall
assistent productieleider 1/2

Toegepaste grafische technieken

Audio visueel atelier

Web-design

Beeldenstorm TV

doelgroepmedewerkers:
Dirk Corens

stedenfonds Sociaal-artistieke
Kunsteducatieve werking
vrije tijdsaanbod

Onderwijs Vlaanderen

Wim Carels
Werkmeester

Bart Vandeput
artistiek
technische
omkadering
3/5

Actiris
Gesco

Sem Bucman
artistiek
technische
omkadering
5/5

Greg
Delannay
artistiek
technische
omkadering
montage1/2
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Mode en
theaterkostuums
Decor en standenbouw

Chaturaputkueakun

Wuttipong

lasatelier
1/2
0,3 vte Maribel
0,2 vte soc

Mohamed
El Yattouti
technische
omkadering
5/5

textiele
werkvormen
Seïdou Bah
technische
omkadering
sint & naad
5/5

Marius Packbier - Renate Schwall
begeleiding doelgroepmedewerker 1/2
1/2 productieassistent

Animatie jeugd mixed media

doelgroepmedewerkers:

Sofie De Meulenaere / Tine Berbé
sociale begeleiding doelgroepmedewerkers
1/5 huisvandeMens (onbezoldigd extern)

Onderhoud decor &
standenbouw

Onderhoud Klusjes
Onderhoud

Onthaal en promotie
textielatelier

doelgroepmedewerkers:

doelgroepmedewerkers:

doelgroepmedewerkers:

Diallo, Mamadou Ouvry

Mohammed Bassan Bah

Julienne Kumuangedi

Vlaanderen Deeltijds
Kunstinitiatie Onderwijs Vl.

Sociaal-artistieke - Kunsteducatieve werking VGC onderwijs begeleidingsprojecten

Decor & Standenbouw
Sociale Maribel

Brede School aanbod
Tijdens de lestijden

Jeugdaanbod
VGC Stedenfonds

Brede School lestijden
Beletterd & Betekend

Beletterd & Betekend

Brede School aanbod na
de schooltijd VGC Stedenfonds

Volwassenaanbod
VGC Stedenfonds

Jeugdaanbod
VGC
Stedenfonds

gedetacheerd personeel
Deeltijds Kunst-onderwijs Academie Anderlecht
Ruth Stynen
Jan Roets
5 lesuur per
schoolweek
januari juni2013

Malanka
Lannoyé
5 lesuur per
schoolweek
sept - juni
2013-2014

Ruth Stynen
5 lesuur per
schoolweek
sept - juni
2013-2014

Chaturaputkueakun

Wuttipong

lasatelier
1/2
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Beron
Kamanzi
Gomonza

Henriette
Roth
Dans
3 uur per
week

Malanka Lannoyé

Ceramiekatelier

8 uur per
week

Irina
Joerchjan
Pacheco
extern

Hoofdstuk 5: samenwerkingsverbanden
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Vlaamse Gemeenschapscommissie

Stedenfonds
Structureel

VGC Onderwijs

Programma kunsteducatie
Beletterd & Betekend

Vlaamse Gemeenschap

Project Deeltijds Kunstinitiatie
Samenwerking DKO Anderlecht

Impulsfonds voor Migrantenbeleid

Aanvraag verbouwingen

OCMW Anderlecht

Cultuurparticipatie voor
OCMW-bevragers

OCMW Schaarbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

OCMW Dilbeek

Mevr. Cindy Vandeweyer

cindy.vandeweyer@vgc.be
Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 563.03.16

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60
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Mevr. Martine Lietaart

Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
martine.lietaert@vgc.be
Tel. +32 (0)2 563 04 74

Mevr. Ingrid Leys

02/553.92.43
Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel

Mevr. Janna Moonens

Vlaamse Gemeenschapscommissie
E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Janna.moonens @vgc.be

Mevr.. Mordang Carine

Verantwoordelijk Sport&Cultuur - OCMW Anderlecht
Van Lintstraat,4
1070 Brussel
02/529.41.48
carine.mordang@cpas-anderlecht.be

Mevr. Corinne Vanreusel,
Mr. Giannoni

Service ISP
CPAS de Schaerbeek
Tél: 02 247 33 32
francesco.giannone@cpas-schaerbeek.be

Mevr. Els Van Cutsem ,
Mevr. Evi Vandrogenbroeck

Dienst Arbeidscoaching
02/568.09.33
Itterbeeksebaan 210
1701 Itterbeek
evi.vandroogenbroeck@ocmw-dilbeek.be

OCMW Sint-Jans-Molenbeek

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Mevr. Mélanie Limbourg

OCMW Tervuren

in het kader van de
sociale economieprojecten
Artikel 60

Sociaal Huis Tervuren

FeBIO vzw

Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de
Ontwikkeling van de werkgelegenheid

Mr. Tom Smeets
Coördinator

Dienstencentrum Cosmos

Participant activiteiten
Partner wijkfeest 1001 Kuregem
Hulp catering nieuwjaarsreceptie

Mark D’Hondt

Festival des enfants

Ons kunstpatrimonium in geschenkverpakking
Franstalige partner en initiatiefnemer van
“Quand le patrimoine s’emballe”

Abatan
Abatoir

Vanderpeereboomstraat 14
1080 Molenbeek
02/412.53.11

Peperstraat 26
3080 Tervuren
02/767.35.72
Mr. Koen Vermeersch
koen.vermeersch@ocmw.tervuren.vera.be

Henegouwenkaai 29 - bus 12
1080 Sint-Jans-Molenbeek
T: 02 412 72 42 M: 0486 36 34 14
F: 02 412 72 49
tom@febio.be www.febio.be
Dokter De Meersmanstraat 14
1070 Anderlecht
02 527 89 73
mark.dhondt@cosmosvzw.be

Mm.Colette FORIR

asbl “Festival International de l’Enfance et de la Jeunesse”
19, Rue du Marteau - 1000 Bruxelles
Tél. / Fax : 02/734.49.47
festival.enfance@yucom.be
www.festivaldelenfance.be

Mr. Joris Tiebout

joris.tiebout@abatan.beAbatan nv
Ropsy Chaudronstraat 24, 1070 Brussel.
Tel: +32 (0)2 521 54 19 –
Fax: +32 (0)2 522 42 37 info@abattoir.be

Mr. Paul Thielemans

PR Kelders van Cureghem
Tel 02/556 11 74 paul.thielemans @ abattoir.be

Concert@home

samenwerking muziekprogrammatie
ernstige muziek
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Mv. Mich Jonckheere
Huize Decraene
Landsroemlaan 53
1083 Ganshoren
Concert@home

huisvandeMens - UVV Brussel

Afnemer artistieke producties
Morele bijstand
Ondersteuning werking met Art. 60

deMensnu - UVV federaal

Verspreiding kunst educatieve pakketten
Miss Rotzooi
Kleurenbeest
Ondersteuning sociale projecten en uitsluiting

Justitiehuis Elsene

Alternatieve strafbemiddeling

Dhr. Albert Stas

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
Tel.: 02/242 36 02 - Fax: 02/242 56 17
E-mail: brussel@deMens.nu
albert.stas@deMens.nu
www.deMens.nu

Mv. Marina Van Haeren
Federaal Secretariaat

deMens.nu
Brand Whitlocklaan 87 - 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Tel.: 02/735 81 92 - Fax: 02/735 81 66
E-mail: info@deMens.nu

Dienst AGM Elsene
Mevr. Kristel Vandervelde

Elsensesteenweg 168 A
1050 Elsene
02/515.77.94-95
02/515.77.96 (fax)

Magic ASBL

Alternatieve strafbemiddeling
Voor jongeren

Boulevard du Jubilé, 71
1080 Brussel
02/421.16.81
info@magic-step.be
www.magic-step.be

Klein Kasteeltje

Projecten voor residenten

Opvangcentrum voor asielzoekers Klein Kasteeltje

9de Linielaan 27 1000 Brussel
Tel: 02-250 05 11
Fax: 02-250 04 82
info.kleinkasteeltje@fedasil.be

JES

Artistieke ateliers voor wijkcentra

Aximax

Artistieke ateliers voor wijkcentra
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Lies Tousseyn

Jeugdateliers
JES Stadslabo vzw
Tel.: 02/411.68.83
Fax: 02/410.60.43
www.jes.be

Mv. Liesbet Christiaen

Centrumverantwoordelijke
Jeugdcentrum - J.W. Wilsonstraat 19 1000 Brussel - 02 280 45 56
aximax@vgc.be

Lasso Brussels netwerk voor kunsteducatie &
publieksbemiddeling
Brussels
Sociaal-Cultureel Netwerk
Faculteit Rechten Criminologie

Opgenomen in aanbod

Interfacultair Departement voor Taalonderwijs
Vrije Universiteit Brussel

Beeldenstorm TV

Okra

Oefening studenten
Presentatie oefeningen

Prof. Dr. Jenneke Christiaens

Vrije Universiteit Brussel Faculty of Law and Criminology, Criminology
Department,
Research Group Crime & Society (CRiS)
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Tel. 00 32 2 629 39 37, Fax : 00 32 2 629 26 37,
jenneke.christiaens@vub.ac.be
www.vub.ac.be/SCRI/
Have a look at my Bepress page: http://works.bepress.com/jenneke_
christiaens/
Voorzitter van vzw Beeldenstorm:
www.beeldenstorm.be

Prof. M. R. Blommaert

Directeur
Interfacultair Departement voor Taalonderwijs
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel
+ 32 2 629 26 08
mrblomma@vub.ac.be

Vervaardiging van een reeks kortfilms,
tijdens de lessen Frans.
Deze kortfilm hebben steeds betrekking op de
Kuregemwijk, de grootstad Brussel, haar bewoners en haar gebruikers.
Beeldenstorm TV
Dhr. De Bisschop Johny
Edmond Machtenslaan 168/8
Intergenerationele TV
1080 Brussel

Senioren raad

Beeldenstorm TV
Intergenerationele projecten

Inburgering Brussel

Inschakeling, van bon Brussel bevragers
In onze creatieve ateliers

FDhr. rançois Cornelis

Brusselbergstraat 29
1070 Anderlecht
02/523.60.20

bon Brussel • Bruxelles

Rue Ph. de Champagnestraat 23
1000 Brussel-Bruxelles
T 02 501 66 80 F 02 507 13 99

ASBL Badje

Mevr. Sabine Renteux
Coordinatrice de projets
Badje ASBL
T O2 248 17 29
Bosniëstraat 2 Brussel
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Pacheco

Administratieve en logistieke hulpverlening

Mevr. Helga Van Hauthem

Buurtwerking Laken

Participatie wijkproject via keramiekatelier

Mevr. Anne Stalpaer

Comité de Quartier Aurore

vervaardiging participatiekolon

Broekwijk comité

vervaardiging participatiekolon

Mm. Jacqueline T’Sjoen
Comité de Quartier Aurore
Verkerkhoven &
Mevr. Mertens Anne

Projectverantwoordelijke
I. Pacheco- OCMW Brussel DIMZ
Artistiek Forum Pact(e) Ateliers
Groot Godshuisstraat 7
1000 Brussel
Tel 02/ 226 43 28 Fax 02 226 44 47
GSM 0492/91 55 15
hvanhauthem@cpasbru.irisnet.be hvanhauthem@ocmwbru.irisnet.be
www.pactforum.irisnet.be
0476/62 63 50
a.stalpaert@picol.be

Av Prinsstraat 77
02/414 95 13
02/521 55 15
0479/610 02 69

Peterbos

vervaardiging participatiekolon

Mm. Amelie de Hemptinne

Busselenberg

vervaardiging participatiekolon
vervaardiging hek

Dhr. François Cornelis

Blijdschapstraat

vervaardiging participatiekolon
Bijdrage aan verschillende sociaal artistieke acties in de wijk

Dhr. Slosse Piet

Maison de la participation

Levering ontwerp en vervaardiging participatie- Cellule Participation
Participatiecel Service
kolon
Rue Wayezstraat 94

amelie.dehemptinne@samenlevingsopbouw.be
Peggy Lemaire – peggy.lemaire@samenlevingsopbouw.be
Sociale Cohesie / Samenleven
Jongerenwerking Peterbos (D’BROEJ vzw)
Peterbospark 3 – 1070 Anderlecht
T 02 527 05 92 – F 02 527 05 93
Brusselbergstraat 29
1070 Anderlecht
02/523.60.20

Rue de la Gaité 107
02/52 30 04
0495/80 90 01

1070 Anderlecht  
T: 02 555 22 70
participation@anderlecht.irisnet.be
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Gemeente Anderlecht
Dienst Cultuur & Jeugd

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Niki D’HEERE

Bibliotheek

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Inge Vandermot,

Zinnema

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Dhr. Mars Moriau

Muziekacademie

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties
Deeltijds Kunstinitatie

Dhr. Luc Bartholomeus

16 uur leerkracht ter beschikking voor het project Beletterd & Betekend

directeur
MA Anderlecht
dir@ma-an.be
02/522 05 51

Academie voor Beeldende Kunst

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Dhr. Ivo Bryon, directeur

Erasmushuis

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Kathleen Leys

G.C. De Rinck

Cultuurbanket, diverse sociaal-artistieke acties

Mevr. Isabelle De Meyere
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Cultuurbeleidscoördinator
Gemeentebestuur Anderlecht
G. Moreaustraat 5
1070 Anderlecht
T. 02/558.08.91
F. 02/520.29.19
ndheere@anderlecht.irisnet.be
Bibliothecaris
Nederlandstalige Bibliotheek Anderlecht
Sint-Guidostraat 97
1070 Anderlecht
tel.: 02/523.02.33
inge.vandermot@bibliotheek.be
Directeur
ZINNEMA
Vlaams huis voor amateurkunsten in Brussel vzw
Veeweydestraat 24-26
1070 Anderlecht
mars.moriau@vca.be

Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17 - 1070 Anderlecht
tel 02/523 03 71 –0484/63 29 44
fax 02/523 02 81
ivo.bryon@academieanderlecht.be
www.academieanderlecht.be
Adjunct-conservator
Erasmushuis
Kapittelstraat 31
1070 Brussel
T : +32 2 521 13 83 F : +32 2 527 12 69
www.erasmushouse.museum k.leys@erasmushouse.museum
Gemeenschapscentrum De Rinck
Dapperheidsplein 7
1070 Anderlecht
tel 02 524 32 35 fax 02 522 34 87
derinck@vgc.be

Kabinet van de Schepen
Anderlecht

Afstemming programma op Nederlandstalige
doelgroepen

Cultuur Jeugd

Naschools aanbod

Leopold Lapage- Elke Roex
Mevr. Annie Hauwaert

G. Moreaustraat 5
Å 02/558.08.33
Å 02/558.08.23
Ê
02/520.29.19

Cultuurbeleidscoördinator
Cultuurmedewerker
Jeugdconsulent

Mevr. Niki D’Heer Å02/558.08.91 U0498/58.89.48
Dhr. Jeroen Camerlynck 02/558.08.99
Mevr. Amy Bousard Å02/558.08.94 U0494/577.948
Mevr. Sandra Van Bamis Å02/558.08.92
Dhr. Gorik Asselman Å02/558.08.99
Ê02/520.29.19
cultuur@anderlecht.irisnet.be

Onderwijs

Project kunstinitiatie Beletterd & Betekend

G. Moreaustraat 3
Coördinerend Directeur

Dhr. Jean-Claude Mertens

Å02/800.07.90 U0495/50.54.71 jc_mertens@yahoo.fr
Pedagogisch adviseur

Dhr.Pierre Noiret
Å02/558.08.32 Å02/558.08.31
U0478/27.78.79 U0494/57.79.49 pnoiret@anderlecht.irisnet.be

Onderwijs

Project kunstinitiatie Beletterd & Betekend
naschools aanbod

Dhr. Luc Van Waeyenberge

02/558.08.88 0498/58.88.63
lvanwaeyenberge@anderlecht.irisnet.be

Dhr.Hannes De Geest

02/558.08.03
hdegeest@ anderlecht.irisnet.be

Mevr. Reinhilde Longin

02/558.08.90 Ê02/527.93.89 onderwijs@anderlecht.irisnet.be

Mevr. Bea Van Lierde
02/558.08.93

Mevr. Martine Blancquaert
02/558.08.89

Dhr. Gerardo De Guzman
02/558.09.47

Dhr. Kevin Heyvaert

U0472/25.72.62 kevin.heyvaert@gmail.com
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KIK
Ket in Kuregem

Naschoolse projecten 5-12 jarigen
verbonden aan IBO-werking

Brede school Kuregem

Brede school hartje kuregem

Het Fonds InBev-Baillet Latour

Mevr. Katrien Quirijnen U 0498 / 58 89 72
kquirijnen@anderlecht.irisnet.be
Kik Odon Mevr. Sarai De Graef U 0496/25.83.51
sarai.kik@gmail.com
Kik Mevr. Veva De Groote U 0494 / 46 30 35
veva.kik@gmail.com
Dhr.Tim De Vos
vzw VGA
Å 02/800 07 79
Raadsplein 1
1070 Anderlecht
de heer Lieven Suys
Voorzienigheidsschool 104
1070 Anderlecht

de heer Arne Siebens

G. Moreaustraat 5
1070 Anderlecht
T. 02/558.08.91

Financiële steun crea-activiteiten
via Koning Boudewijnstichting
Begeleiding Badje
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Hoofdstuk 6: Alternatieve straffen 2013
Een overzicht van de dossiers die in 2013 in Beeldenstorm hun werkstraf (AWS) of dienstverlening (DV) hebben uitgevoerd:
-- dossier 20u AWS - gewerkt van 3/01/2013 tot 7/01/2013 - volledig afgewerkt
-- dossier 80u DV - gewerkt van 4/03/2013 tot 26/03/2013 - volledig afgewerkt
Met 2 dossiers werden er 100u gepresteerd in 2013.
Het lage aantal dossiers die omkaderd werden door Beeldenstorm heeft vooral te maken met het zwangerschapsverlof van begin april
2013 tot midden augustus 2013.
De dossiers werden zeer goed opgevolgd en kenden een prima verloop waarbij geen enkel probleem werd gemeld.
In 2014 zijn er al een paar dossiers opgestart en beëindigd.

185

Hoofdstuk 7: brengt jullie ons besluit met een vooruitzicht op de

nieuwe activiteiten en samenwerkingsverbanden
Levenslust
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Levenslust op zoek naar een muzische invulling
via Beeldenstorm

Stockage
van tentoonstellingsmateriaal
Lokaal voor ijzerbewerking
Smidse

Magazijn: verbruiksgoederen

Lokaal voor
druktechnieken
Zeefdruk
Hoogdruk
Etsen

Natte ruimte
spoelbakken
belichtingsruimte
zeefdruk
etstechnieken

Muziek- studio

Film - studio

Werkplaats voor decorbouw

Ceramiekatelier
Teken- en schildersatelier

Beeldenstorm is een sociaal artistieke organisatie werkzaam in Kuregem, de armste wijk van België. Een

Ceramiekoven

Levenslust is een campus gelegen in het Pajottenland, in het landelijke Schepdaal. Deze campus ondergebracht in een kasteeldomein gelegen in een waardevol en uitgestrekt natuurgebied omvat
- Basisschool
- Buitengewoon secundair onderwijs: richting Metselaar Grootkeuken en Schrijnwerker
- Een Time-Out werking
- Internaat / Semi internaat
- Psychologisch en paramedisch therapiecentrum
- Sporthal en uitgestrekte sportvelden
- Boerderij:
kinderboerderij kleinvee en runderen
		
akkers voor tuinbouw

Als MPI biedt Levenslust een internaatsopvang aan kinderen en jongeren die om verschillende redenen (tijdelijk) niet meer kunnen worden opgevangen in het thuismilieu. De meeste van onze kinderen en jongeren gaan
regelmatig terug naar hun ouders of naar hun thuismilieu, in week-ends of vakanties In het geval van Levenslust
spreken we van een MPI voor kinderen en jongeren met een sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek
(categorie 14), een licht mentale handicap (categorie 11) of een combinatie van beide.
Wij trachten via onze pedagogische werking de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren zo goed als
mogelijk voor te bereiden op een geslaagde terugkeer in het thuismilieu en/of op een zelfstandig leven in onze
maatschappij.

groot gedeelte van de populatie in Kuregem wordt geplaagd door een problematische leefomgeving:
- slechte en te kleine huisvesting
- weinig of geen studiebegeleiding van de kinderen
- weinig ruimte voor jeugd
- sterke werkloosheid
- zeer jonge populatie
- omgevingsangst van senioren
Significant is dat men vast stelt dat 50 jongeren uit Kuregem gebruik maken van het aanbod van Levenslust.
De activiteiten die Beeldenstorm aan de buurt wil aanbieden zijn zeer divers
- theater- muziek en kortfilm-producties
- tentoonstellingen
- concerten
- wijkfeesten
- kunsteducatieve activiteiten van 3-99
- vrijetijds crea aanbod
Brede school activiteiten

Beeldenstorm “centrum van verbeelding”
Beeldenstorm werd opgericht in 1999 en kreeg, dankzij de hulp van de Gemeente Anderlecht, onderdak in de
voormalige school Marius Renard. De ateliers die er zijn ondergebracht vormen een uitvalbasis voor een hele
reeks activiteiten. Volgens het Bauhaus principe willen we door kruisbestuiving van verschillende artistieke
disciplines en verschillende culturen vernieuwende producties brengen.
Alle ateliers worden geleid door professionele krachten en worden opgedeeld in een atelier voor professionelen
en een atelier voor amateurs. Na een initiatieperiode bestaat de mogelijkheid dat de amateur kan doorschuiven
naar het professionele gezelschap. De meeste workshops zijn gratis.

Levenslust & Beeldenstorm: Het schitterende domein waarover levenslust beschikt is een mooie plek om zo wel te herstellen als te herbronnen. Kinderen uit de “ontwrichte grootstad” hebben behoefte aan een

rustige en groene omgeving. Kinderen die zich ontwikkelen op het platteland dienen, ondanks hun problemen, ook voeling te krijgen met de cultuur die er heerst in de grootstad. De charmante locatie van Beeldenstorm letterlijk aan één van de toegangspoorten van Brussel (Anderlechtse Poort) en de expertise waarover de artistieke medewerkers van Beeldenstorm beschikken kunnen aangewend worden als hefboom tot sociale herintegratie van
verzwakte en kansarme jongeren.
Levenslust kan Beeldenstorm naast de uitdaging om zich verder in te zetten voor jongeren met een gefragiliseerde opvoeding ook een plek bieden waar jongeren kunnen kruisbestuiven en leren uit hun zwaktes en sterktes.
Volwassenen uit Kuregem en de grootstad krijgen zicht op hulpverlening op maat. Levenslust kan op een positieve manier het “anders zijn” en het “herstel” onder de aandacht brengen. Beeldenstorm kan nuttig zijn in de uitbouw
van een grensverleggende creatieve therapie.
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Beeldenstorm Sociaal artistiek: Met de term sociaal artistiek wil men zeggen dat de participant
mee aan het roer staat van het artistiek proces. Met andere woorden de creatie wordt voor een groot gedeelte
ingevuld vanuit de persoonlijke ambitie en leefwereld van de participant. De gemoedsgesteldheid van de
participant is daarbij een bepalende factor, inspraak en evaluatie zijn in deze werking de sleutelbegrippen. De
professionele artiest staat in voor de begeleiding.
Profiel van de begeleidende kunstenaar:
De artiest (hij/zij) is een inspirator, een begeleider en manager.
Hij/zij moet zich kunnen bevrijden vanuit zijn “ivoren” denkwereld en open te staan om zijn verbeelding te
delen met anderen. Hij/zij toont en verklaart de verschillende processen die men dient te verlopen tijdens het
verwezenlijken van een artistieke creatie. Hij/zij is vakkundig en bereid om met leken techniek en vaardigheid
te delen. Via zijn medium dient hij op een diplomatische manier compromissen tot stand te brengen tussen
de verschillende doelgroepen, met oog en respect voor ieders cultuurgebonden eigenheid. Hij waakt erover
dat niet de overheersende cultuur het beleid bepaalt, maar dat éénieder vanuit zijn origine elementen kan
bijdragen die leiden tot een plek waar iedereen zich goed voelt. De kunstenaar wordt aangeworven op naam en
faam. Hij dient een curriculum voor te leggen waarin zowel zijn artistieke als zijn sociale capaciteiten bewezen
worden.
Beeldenstorm: organiseert geen workshops. Het personeel ingezet door Beeldenstorm is aangeworven

om te werken aan artistieke producties. Jaarlijks stelt Beeldenstorm een thema voor dat zijn neerslag zal kennen
in hetzij een mixedmedia gebeuren, een muziek- of theater voorstelling, een tentoonstelling, een kunstuitgave
of een film.
De aangereikte thema’s zijn steeds begrippen die hun toepassing kunnen vinden binnen de vakoverschrijdende
en levensbeschouwende vakken die onderricht worden in het reguliere en buitengewone onderwijs.
De thema’s nodigen steeds uit tot verkenning en zelfonderzoek. De mens, de participant, staat centraal en krijgt
een spiegel voorgehouden. Bij het uitwerken van de producties tracht men steeds interzintuigelijk te werken,
vandaar dat Beeldenstorm binnen haar opdracht zich nooit vastpint op één expressievorm, noch focust op één
zintuigelijke prikkel. Beeldenstorm is het verhaal van een overvloed, een “storm” van beelden en prikkels dat als
doel en als eindterm heeft een bijdrage te leveren aan de vorming van vrij denkende wereldburgers en dit met
een bijzondere aandacht voor de gefragiliseerde mens.

Omgang met de volwassenen uit de leefwereld van de kinderen:

De inplanting van artisanale bedrijvigheid in het schoolgebeuren is één van de belangrijke pijlers in ons
Beeldenstorm project. Kinderen dienen zich, op een kindeigen manier, te kunnen spiegelen in de volwassen
leefwereld. Als die volwassen wereld binnen de biotoop van deze kinderen echter bestaat uit doelloosheid en
werkloosheid, dan krijgen deze jongeren al tijdens hun schooltraject een gebarsten spiegelbeeld geprojecteerd.
Kinderen willen voeling hebben met vaders en moeders die zich op een constructieve manier inzetten in hun
biotoop. Vandaar dat Beeldenstorm de grootste aandacht besteed aan “opleiding op de werkvloer” Jongvolwassenen en volwassenen krijgen via het sociale economieproject van Beeldenstorm de gelegenheid om
zich gedurende een bepaalde tijd te scholen in één van onze talrijke “ambachten” en werkzaamheden. Ook is er
binnen Beeldenstorm ruimte voor alternatieve straffen (met uitsluitsel van zedenfeiten).

Brede school Pajottenland (nog op te richten)

Bij de uitbouw van het sociaal artistiek kunstencentrum kan vanuit de Levenslust-campus overwogen worden
tot de oprichting van een Brede School met:
				
- de reeds aanwezige scholen als schoolpartners
				
- Beeldenstorm als creatieve partner
				
- Anderlechtse scholen als pendelpartner

BuBao Levenslust (Basis)

Elke leerling wordt er begeleid in zijn tempo. Daarom is het aantal leerlingen in een groep kleiner.
Er wordt niet gewerkt met het klasieke model van zes klassen noch graadklassen. Er worden zorggroepen gevormd die zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden en behoeften van het individuele kind.
Een kernteam (klasleraar, leraar LO, leraar LBV) draagt de eerste zorg.
Een zorgteam geeft alle mogelijke extra ondersteuning.
Via een aangepaste aanpak en een aangepast leertraject trachten we onze “kids” te laten groeien tot zelfredzame ‘wereldburgers’ met een ‘open geest’.

BuSO (secundair) Levenslust

De opleiding in OV 3 omvat zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).
Onder deze opleidingsvorm worden de types 1 en 3 georganiseerd in onze school.
We bieden de volgende afdelingen aan:
Observatiejaar (1ste jaar)
Werkplaats schrijnwerker (2de tot 5de jaar)
Metselaar (2de tot 5de jaar)
Grootkeukenmedewerker (2de tot 5de jaar)

Time-Out

Leerlingen die om welke reden dan ook (tijdelijk) uitvallen op school krijgen een persoonlijke begeleiding door:
		
twee pedagogisch medewerkers
		één psychologe
Bedoeling is dat zij na deze intensieve persoonlijke begeleiding terug kunnen aanknopen aan hun aangevatte
opleiding.

Anderlechtse Scholen
Brede School Kuregem:
				

Scheut (lagere school en kleuter)
Kameleon (lagere school en kleuter)

Naschools Aanbod:		 Kik (Ket in Kuregem)

kinderen van 3 tot 12 jaar

Beeldenstorm: toont de verworven vaardigheden en competenties van haar participanten aan een ruim
publiek. Prestaties die gezien hun sociaal-artistieke pretentie niet minderwaardig zijn ten over staan van de
prestaties van de zuiver artistieke producties. In tegendeel onze artistiek medewerkers zijn even professioneel.
De meerwaarde aan het project is echter dat de productie voortvloeit van uit een sociale noodzaak en bekommernis.

Brede school Hartje Anderlecht:
School 13 (lagere school en kleuter)
					De Vijvers (lagere school en kleuter)
					Gemeenschapsonderwijs Atheneum Anderlecht 		
				
secundair onderwijs ASO, BSO, TSO
Naschools Aanbod:			 KIS (Ket in Scheut) kinderen van 3 tot 12 jaar

Beeldenstorm, multidisiplinair & interzintuigelijk: teneinde niet vast te lopen op
expressieve beperkingen acht Beeldenstorm het noodzakelijk om in haar werkplaats onderkomen te geven aan
een groot arsenaal van ambacht en techniek.

Gemeenschapsonderwijs Elishout
huisvandeMens - deMensnu
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secundair onderwijs voor tuinbouw en voeding ASO &
BSO

Analyse van de bestaande toestand:

Levenslust geeft muzische opvoeding ruimte in haar domein: natuurbeleving en sport
genieten op campus Levenslust op een voorbeeldige manier de gepaste aandacht.
Ruimte voor de boerderij, hippotherapie een ruime sporthal met verzorgingslokalen, sportvelden.
Des te meer springt het gebrek aan muzische ruimte in het oog. Er bestaat weliswaar een gespreide vorm van
muzische beleving maar deze is zeker niet kwalitatief vergelijkbaar met de zeer verdienstelijke en noodzakelijke
aandacht die werd besteed aan natuur en sportbeleving.
Een inhaalbeweging met een sterke visie schijnt zich op te dringen.

Inventaris muzisch initiatief: uit een eerste observatie valt het totaal van muzische ruimte in te
schatten als volgt:

Elkaar versterken: de uitbouw van een muzisch paviljoen wil zeggen dat de ruimte uiteraard in functie
staat van zijn doelgroepen.
Gedurende het schooljaar voor het BuSo het BuBao en Time-Out.
Tijdens vrijetijdsmomenten en vakanties voor het internaat, voor buitenschoolse organisaties, voor kunstminnende werkingen en voor kunstzinnige organisaties.

- Semi-internaat: Stemmige ruimte voor hoekenwerking afgestemd op leerlingen van het basisonderwijs.

,

- Het kelderke: Twee ruimtes sous-sol, één gedeelte van de kelderruimte van het kasteel wordt benut als

crea-ruimte en één aangrenzend gedeelte is de vormingsruimte voor jongeren in Time-Out.
Deze ruimte heeft een zeker charme die dicht aanleunt tegen deze van het gezellig jeugdhuis. Het tekort aan
daglicht en de lage zoldering maakt deze ruimte niet echt geschikt voor een plastische beleving.

De dagelijkse leiding: en het pedagogisch handelen wordt waargenomen door een stuurgroep die
wordt samengesteld uit een afvaardiging van de verschillende doelgroepen van Levenslust en een afvaardiging
van Beeldenstorm. De bewaking van de artistieke component is in handen van vzw Beeldenstorm.

- De werfwagen: Een werfwagen werd tijdens het schooljaar 2011-2012 aangekocht en wordt uitgebouwd
tot een tentoonstelling en projectieruimte voor leerlingen die participeren aan het Time-Out initiatief.

In het creatief paviljoen werd bewust geen schrijnwerkerij opgenomen, daar deze richting in de BuSo
school aanwezig is. De participatie van deze afdeling lijkt mij dan ook in het kader van de praktijk,vakken een
welgekomen evidentie.
Voor de creatieve smaak-zintuigelijke toepassingen hopen wij te kunnen beroepen op de didactische keuken van de aangrenzende sporthal.

- Speel- en ontspanningsruimte voor de leefgroepen van het internaat:

Gezien de aard, de
functie en de bezetting van deze ruimte is deze onbruikbaar voor externen. In het internaat wil men vooral een
huislijke omgeving aan de kinderen aanbieden, men betracht de beslotenheid van “een eigen huis” te benaderen. Men dient te waken over de privacy van de kinderen en over het huiselijke karakter in deze ruimte.

Mogelijkheden van een bewuste kunstzinnige beleving in de verschillende
deelwerkingen op campus Levenslust:
De beide schoolgemeenschappen beschikken over specifieke eindtermen en einddoelen waaronder ook de eindtermen muzische opvoeding.
Muzische opvoeding kan binnen een schoolgemeenschap een centrifugerende functie hebben:
			
- indien de domeinen die muzische opvoeding omvat degelijk worden uitge
			bouwd 			
			
- de linken worden gelegd naar de vakoverschrijdende eindtermen
			
- de muzische component kan dan een brug zijn tussen de verschillende
			leerdoelen.
Ook kan het muzisch gebeuren zijn heilzame werking ontplooien binnen de onthaalfunctie en de
opvoedkundige rol van het internaat:
		
- expressievormen als facilitator tussen de verschillende leefgroepen
			
- muzische ateliers als zinvolle vrijetijdsbeleving.
In het Time-Out project kunnen muzische werkvormen leiden tot het aanleren van probleemoplossend denken en bijdragen tot een positief zelfbeeld van het kind.
Expressieve activiteiten als:
- ventiel voor de dagdagelijkse druk
			- zelfonderzoek
			- oriëntatiemethode
			- talent ontdekken
			- talent ontwikkelen

Levenslust creatieve oase in het Pajottenland: Niet enkel voor de leefgemeenschappen
die zich manifesteren op campus Levenslust. Maar ook ver daar buiten kunnen we de invloed van ”kunstzinnige
beleving” laten gelden door ondermeer verschillende joint ventures aan te gaan met het verenigingsleven,
artistieke projecten en het cultuuraanbod van een wereldstad. Levenslust zou zich kunnen profileren tot een
gemeenschap met aandacht voor kunst vanuit een humanistisch perspectief.
Daarbij kan Levenslust ook de aandacht winnen van de allochtone mens, die maar al te vaak de gefragiliseerde,
de persoon met een handicap, verstopt tussen de vier muren van haar of zijn specifieke cultuur. De dialoog aangaan met de grootstad brengt ook de opvoedingsproblematiek, waarvoor Levenslust zich dag in dag uit inzet,
in de belangstelling en maakt opvoedingsproblematieken bespreekbaar.

Kiezen voor de beste bestemming: Naar aanleiding van een aantal interventies van Beeldenstorm op vraag van het Time-Out project en op vraag van de algemeen directeur werd er gedacht en gewerkt
rond een integratie van muzische expressie en zijn mogelijke heilzame werking in het domein Levenslust.
Dat dit een project zou worden dat zich niet kan ontplooien binnen de bestaande infrastructuur werd vlug
duidelijk. Dat er niet veel plaats was voor een inbedding in de momenteel gebruikte lokalen werd ook snel
duidelijk.
De oude metserij staat al een aantal decennia bouwvallig en wordt gebruikt deels als bouwvallige stapelplaats
en garage. Deze schoonheidsvlek op dit schitterende domein zou mogelijk met dit project op een bijzondere
manier weggewerkt worden een ingreep die naast haar esthetisch aspect ook nieuwe kansen aan de gebruikers
biedt.
Op zich zou men kunnen stellen dat de nood aan expressieruimte een belangrijk tekort is binnen de werking
van Levenslust. Een nood die in het belang van de kinderen en in het perspectief van “gelijke kansen” zo snel
mogelijk invulling dient te krijgen.
Dit dient echter de uitbreiding van klaslokalen van het BuBaso niet in de weg te staan. Het gebouw dat zij
momenteel bezetten heeft het potentieel om minstens nog 4 ruime klaslokalen binnen zijn bestaande carcan te
creëren.
Momenteel is deze ruimte in gebruik als overdekte speelplaats. Het plaatsen van schrijnwerk raampartijen en
toegangsdeuren, in voor- en achtergevel ,maken van deze overdekte, in het gebouw geïntegreerde speelplaats,
een goedkoop en snel alternatief tot uitbreiding van BuBaso-Levenslust.
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Deze ingreep impliceert geen uitbouw en de administratieve verplichtingen betreffende bouwaanvraag zijn
niet noodzakelijk. Ook het aanbrengen van nutsvoorzieningen zal kostenbesparend en eenvoudiger zijn.
Een moderne overdekte speelplaats kan dan voor dit schoolpaviljoen worden uitgebouwd met relatief eenvoudige materialen: masten en zeilen of een transparante constructie in glasvezel.
Deze overkapping, los van het schoolgebouw, zou eveneens tijdens de zomermaanden de gelegenheid scheppen om een aantal openluchtevenementen uit te bouwen.

Muzische vorming als cement tussen alle werkzame entiteiten en personen die als doel hebben het kind in
zijn totaliteit te vormen.

Wenselijke invulling muzisch paviljoen:
Drukatelier: In een ruim drukatelier zijn de vier druktechnieken voorhanden:

Diepdruk: etspers en aanverwante ruimte om te etsen en te graveren, toepassingen met zuur

Decorbouwatelier: lokaal voor verwerking van polystyreen

en voor toepassing van aquatint, luchtafzuiging

Vlakdruk: lithopers en lithostenen
Doordruk: zeefdrukbenodigdheden: druktafels, spoelbakken; donkere kamer , belichtingstoestel
Hoogdruk: linopers

Muzieklokaal TV Levenslust:

Rekken voor het opbergen van papier
droogrekken voor het stapelen van de afdrukken
werktafels voor schetsen en ontwerpen
Digitaal drukken: computer en printer voor digitaal drukwerk

Muziek maken, samen spelen en luisteren om tot harmonie te komen.
Zelf luisterspelen maken, TV maken
Muzikanten in residentie
- geluiddichte ruimte
- akoestische piano
- geluidsinstallatie
- mengpaneel
- Blue kay

Schilders en tekenatelier:

een stemmig ingericht lokaal met een 10-tal schildersezels
een 10 tal werktafels
kasten voor het opbergen van teken en schildersmateriaal
spoelbak.
Een bescheiden hifi installatie

Mode:

Occasioneel gebruik van de sporthal voor:

- danslessen:
- concerten: in het lasatelier kunnen de nodige bevestigingsrails gemaakt worden teneinde de
sportzaal akoestisch geschikt te maken voor tijdelijke concert- of theateruitvoeringen.

- 5 naaimachines
- 1 overlockmachine
- 5 paspoppen
- 1 snijtafel
- 1 tafel voor uittekenen van patronen

Domein Levenslust toevluchtsoord voor landart- projecten: het riante domein

Ateliers voor driedimensionale vormgeving

leent zich uitstekend voor:
- openluchttentoonstellingen.
- wedstrijd overdekte speelplaats
- beeldend parcours in het park

Keramiekatelier:

Filiaal Beeldenstorm warme plek voor vrij onderzoek:

Boetseerstoelen
Rekken om boetseerwerk te laten drogen
Glazuurruimte met luchtafzuiging en spuitcabine
Luchtcompressor
Keramiek oven gas ,van 1m2

		

- locatie voor lentefeesten, huis van de Mens

Infrastructuur reeds voorhanden op de campus:
Creatieve keuken: gezien het kruisbestuiving en het interzintuigelijke karakter van onze ateliers mag
een experimenteel kookatelier niet ontbreken. Smaak, kleur en vorm zijn onafscheidelijke elementen die deel
uitmaken van onze cultuur. De centrale ligging van het creapavilioen en de, aan de overzijde georienteerde,
didactische keuken van de sporthal heeft als bijkomende troef dat deze experimentele keuken kan ingezet
worden tijdens tentoonstellingen en evenementen op de levenslust-site.
- didactische keuken met professioneel gasfornuis met oven
- keukenbenodigdheden en vaatwerk
- spoelbakken en afwasbakken
- snij en verwerktafels
- ijskast
- voorraadkasten

Beeldhouwatelier:

Gipslokaal voor het maken van moules en afgietsels in gips, speciale ruime spoelbak met verzinkingbak
stevige werktafels (zelf te vervaardigen in metaalatelier)
kasten voor beitels en meetmateriaal

Schrijnwerkerij: afdeling in het BuSo
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Metaalverwerking:

Lasapparatuur:

-2 Lasposten
- slijpschijven
- 2 kolomboormachine

		
		
		
- 2 metalen werkplaatsen
		- plaatschaar
		
- 2 lasschermen
		
- plasmasnijder, voor vervaardiging decoratieve elementen
Smidse		
		

- aambeelden
- smidsvuur met schouw

Stappenplan: teneinde dit plan tot uitvoering te brengen dient men zo spoedig mogelijk een tot een consensus betreffende deze opzet te vormen.
Daarna een schatting van de ruwbouwwerken
- dak
					- buitenschrijnwerk
					- metselwerk binnenmuren
					- nutsleidingen:
water
							verwarming
							elektriciteit
September 2013:
aanvraag sociaal artistieke werking Vlaanderen
		
aanvragen naar de provincie Brabant
		Nationale Loterij
		Onderwijs
		
Huis van de Mens
De Mens nu
					

Nik Honinckx 14 februari 2013
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Hoofdstuk 8:

in memorian Henriette Roth
Lieve vrienden,
Met veel droefheid delen wij u het nieuws van het overlijden van Henriette Roth.
Henriette was Beeldenstormmedewerkster van het “eerste uur” en steeds hebben wij op haar deskundigheid als danslerares kunnen
rekenen. Dit verlies, van dit warme Zinneke, is voor ons allen een harde klap.
Bij deze nodigen wij u uit om Henriette een laatste groet te komen brengen tijdens de uitvaart die zal plaatsvinden donderdag
21 maart 2013. Samenkomst aan de Kerk van Sint-Joost-Ten-Noode om 10.45 uur.
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Diep betreurde familie
Liliane, Suzanne
Beste vrienden
Dag Henriette, het voelt raar om Henriette te zeggen.
Want voor ons ben je nog steeds juffrouw Roth.
De juf die menig paartje leerde dansen.
De juf die mensen samenbracht.
Een juf vanuit de boekjes, kaarsrecht, keurig, verzorgd, rimpelloos net, haren keurig opgestoken.
Kom mannekes, het is tijd.
Alles op de maat,
in de maat,
tot op de millimeter precies.
Dames, als het mis gaat, is het steeds de fout van de heren.
Studenten, militairen, kinderen, acteurs en actrices, arbeiders en bedienden, begaafd en minderbegaafd,
iedereen die wou, leerde zij dansen.
Op de seconde precies, ballroom, chachacha, wals, rumba, tango, twist,
weer of geen weer.
Henriette, samen met de laatste wintersneeuw ben je uit ons leven verdwenen.
Ook dat had je grondig voorbereid, zo kennen we je.
De beenhouwersdochter van de Hoevestraat 96 in Sint-Joost-Ten-Noode.
Een huis waar je de tijd had stilgelegd, de winkeltoog, het kapblok, alles is er nog. Het huis waar je vader nog
echte filet d’Anvers wist te maken, het huis waarover je steeds sprak met een bijzondere erkentelijkheid
voor je moeder en vader die rebel Henriette een goede opvoeding hebben gegeven.
Henriette, een rasecht Zinneke, fier over haar afkomst, een kloeke wereldburger uit Sint-Joost.
Met principes en een warm hard voor de “andere”.
Henriette stond voor oerdegelijke traditie, berichtjes werden nog geschreven in sierlijk handschrift.
De computer was aan haar niet besteed, laat staan een bril.
Dat leverde je het koosnaampje “dinosaurusje” op, waarbij de schoolkinderen je vroegen of jij echt een gewei onder je kapsel verborg.
Wat hebben wij toch waanzinnig hilarische momenten meegemaakt!
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Je werd boekhoudster, maar zo vertelde je me, je ging een beetje te hevig in discussie tijdens de jaarlijkse boekhoudcontrole
en besloot dan maar om een loopbaan als danseres uit te bouwen.
Je hebt zelfs deelgenomen aan competities, je gaf les samen met Mijnheer Martens.
Later stond je er alleen voor en was je niet alleen lerares, maar tevens een drijvende kracht in verschillende dansclubs:
Onder Ons Jette, Militaire school, VUB, Strombeek, Ternat, Beeldenstorm.
Heerlijk waren die discussies met je, uitgesponnen in schandalig lange telefoongesprekken waarbij je ons
slecht om de vijf minuten de kans gaf om ja of nee te zeggen.
Wat zal ik ze missen die gesprekken waarbij ik, en niet enkel deze jongen pleit hier schuldig, er een duivels
plezier op nahield om je de kast op te jagen.
Scheetje, je wist ons zo onder een hoed te pakken en ons steeds letterlijk en figuurlijk op onze plaats te zetten.
Henriette, feministe van het eerste uur. Naast een buitengewone danslerares, ook een zeer goed en warm mens met oog voor de zwakkere.
Je inzet voor de kinderen in Kuregem tijdens de voorbereidingen aan de Zinnekeparade.
Je bekommernis om de kinderen “waarden” bij te brengen en om de volwassenen toe te leiden naar onze allergeliefde plek
om met arm en rijk te genieten van het hartje Kuregem.
De nieuwjaarsrecepties, de talrijke etentjes in de verschillende clubs.
Het was steeds je betrachting om mensen op een galante en hartelijke manier samen te brengen.
En plots zeven acht negen
En ’t is gedaan.
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Mijn woorden vallen stil
mijn hart kan niet meer praten
’t verdriet spat uiteen in duizend zwarte maten
waarom heb jij je lied zo stilzaam uitgedanst?
waarom ben jij in trage pas de levenden ontsprongen?
je maakt nu mooi kringen
en vijvert onz’ herinnering
je kringen vloeien uit
tot spiegelend helder water
spiegel waarop je sierlijk zwanedanst
weerkaats ons je begeestering
vergeefs heb ik getracht
je pas te evenaren
hoe moet die dans nu “zonder” verder
nu je me niet meer leiden zal
je laat ons enkel deuntjes na
die ik zachtjes zal omarmen
je zal in ’t hoofdje blijven walsen
tot ik langzaam dronken word
van de schoonheid die ik van je heb gekregen
van je lieve warmte en je kracht
leer de engelen nu maar dansen
laat ze springen op je maat
’k weet dat je ’t niet zal laten
onz’ dommigheden goed te praten
om te waken dag en nacht
dat de liefde wint van brute kracht					
16 maart 2013
										
															Nik Honinckx
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Totaal activiteiten 2013:
-- Representatieveparticipaties:
6.595
-- Atelierparticipaties: 		
14.081
-- Website bezoekers: 		
12.688
-- Ter beschiking stellen studio voor musici, film- en theatermakers:
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www.beeldenstorm.be

Nik Honinckx - Bergensesteenweg 145 - 1070 Anderlecht

Met de steun van de
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