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Beeldenstorm wil een bijdrage leveren aan de integratie van kunst en cultuur in de
samenleving, met specifieke aandacht voor kansarme milieus. Beeldenstorm tracht
kruisbestuivingen tussen verschillende kunstvormen te provoceren en begeeft zich daardoor
zowel op het terrein van de kunsteducatie als van het sociaal-artistieke. Ook sociale economieprojecten krijgen vaste grond in de werking van Beeldenstorm.
Beeldenstorm organiseert een brede waaier aan activiteiten die grosso modo onder te brengen
zijn onder volgende noemers:
•
•
•

Een werking rond kunsteducatie tijdens de lestijden
Een werking rond sociale economie
Een werking in het kader van het Stedenfonds, opgesplitst in drie deelwerkingen:
o Beelden & Verbeelden: creatieve ateliers voor volwassenen
o Na School: muzische activiteiten voor kinderen en jongeren na schooltijd
o 1001 Kuregemse Vertellingen: producties en toonmomenten waar de resultaten van
de verschillende ateliers aan een divers publiek worden getoond en
kruisbestuivingen ontstaan

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Passer ontwikkelt Beeldenstorm in samenwerking
met de gemeentelijke Jeugddienst een reeks van muzische vrijetijdsactiviteiten voor jongeren
vanaf 12 jaar.
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0. Inleiding jaaroverzicht 2017 door voorzitter Beeldenstorm
Ivo Bryon:
Geachte genodigden in al uw bevoegdheden,
Lieve vrienden van Beeldenstorm
Het is hartverwarmend jullie zo talrijk te verwelkomen.
Voor we het glas heffen op het nieuwe jaar heb ik als voorzitter de eer en het genoegen het
jaarthema van Beeldenstorm: “evenwicht” toe te lichten en toe te lachen.
We hebben het immers allemaal in ons hoofd, een :
Evenwichtsorgaan: of,[1] het vestibulaire orgaan[1] of het vestibulaire systeem.
Nu iedereens vest in de vestibule hangt en uw oren gespitst zijn:
Een evenwichtsorgaan is het zintuigencomplex dat informatie verzamelt over beweging en
balans. Samen met het slakkenhuis vormt het het zogenaamde labyrint. Het bevindt zich aan
beide zijden van het hoofd in het rotsbeen

1 Evenwichtszenuw (nervus vestibularis)
2 Gehoorzenuw (nervus cochlearis)
3 Aangezichtszenuw (nervus facialis)
4 Ganglion geniculi
5 Chorda tympani
6 Slakkenhuis (cochlea)
7 Half-cirkelvormige kanalen (ductus semicirculares)
8 Hamer (malleus)
9 Trommelvlies (membrana tympani)
10 Buis van Eustachius (tuba auditiva)
MMMM, woorden om vrij mee te spelen.
Wel, dat is net wat het complexloze Beeldenstorm met ambiance ambieert te zijn: een vrij
serieus spelend evenwichtsorgaan.
1
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Beeldenstorm is een springlevende organisatie, die nu al 19 jaar informatie verzamelt over de
beweging in Kuregem, de stad Brussel .... en daarop inspeelt ... en op haar beurt heel wat
speels in beweging brengt. We leven immers in een labyrintische hoofdstad, land en wereld die
razendsnel veranderen en daardoor voortdurend uit balans zijn. Daarom is het net zo
belangrijk dat Beeldenstorm als een stabiele rots midden in die storm van veranderingen staat.
Wij weten immers: zonder verandering, geen vlinders. Gestaag als een slak groeit, bouwt
Beeldenstorm aan dit groeiende mooie huis, en tracht iriserende glinsterende en vooral
verbindende sporen na te laten.
Ogenschijnlijk zijn onze lijnen labyrintisch.
Maar stedelijk zoeken we steeds verbindende lijnen te tekenen, tussen wat rondom ons leeft
en waar wij als Beeldenstormers om geven. Onze omgeving, de buurt, de straat, de stad met
daarin de kinderen, de jongeren, de medioren en senioren, de actieven en non-actieven, de
allochtonen en autochtonen, de transgenders, mannen en vrouwen, de erkende en niet
erkende vluchtelingen, de gelovigen en ongelovigen, de gematigden en ongematigden, de
dromers, denkers en doeners.
Want ondanks de pas gekleefde en zinloos onderscheidende etiketten zijn we fundamenteel
allemaal mensen. Allemaal met een evenwichtsorgaan in ons hoofd, hoop ik. Die zichzelf en
de ander een evenwichtig leven wensen en gunnen.
Dat ernstig en speels uitbouwen daarin nam, neemt en zal het prettig gestoord volkje van
Beeldenstorm in Kuregem het voortouw blijven nemen. Via talrijke activiteiten willen we
mensen laten nadenken over hun soortelijk en relatief gewicht en of dit al dan niet aan
stabiliteit of labiliteit bijdraagt.
Beeldenstorm, als vrijzinnige vereniging, denkt net dat het de vrijzinnige uitgangspunten zijn:
neutraliteit, vrij onderzoek, gelijkberechtiging, vrije meningsuiting en democratie die
basisvoorwaarden zijn om een evenwichtige maatschappij die de rechten van ieder mens
respecteert, vorm te geven.
De verklaring van de Rechten van de mens die dit jaar haar 70e verjaardag viert.
Hoop dan ook met mij dat - in dit verkiezingsjaar en tijdens de volgende legislatuur - de sociaal
artistieke projecten de noodzakelijke vrijheid en bewegingsruimte krijgen om op een doorleefde
creatieve manier hun doelpubliek te inspireren en aan te zetten naar zelfbevraging, sociaal
engagement, eerlijkheid en grensoverschrijdend hartverwarmend, ongekunsteld en fantastisch
gedrag.
Beste Beeldenstorm sympathisanten, dierbare Nik,
Equilibre,
Et qui est libre ? Nous !
Balance
Bal Lancé
Alors on dance !
12 januari jaar onzes dames en heren 2018 ;-) ! Ivo Bryon
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Labyrint
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0.1.Inleiding jaaroverzicht 2017 door Nik Honinckx
In evenwicht
kantje boord
op het randje van de straat
scharnierende gewrichten
koorden die aan kuiten trekken
quickstep stappen en een steentje overslaan
ruggen rechten
plichten roepen
zal mijn gang zich eens verzwikken
en teloorgaan in het ijle
van ‘t verloren evenwicht
zal ik tijdens ‘t zweven van mijn val
een uitvlucht vinden
en mij dan in wankelmodus zetten
en belanden in balans
in evenwicht
tegengewicht
onnozel wicht
de geest ontwricht
ieder recht heeft zo zijn plichten
laat ons dansen op de koord
laat ons leren door de val
en het steeds opnieuw proberen
leer ons zweven
leer ons dalen
laat de plicht ons rechter lijnen
en ons leiden op de weg
vol met kronkels en met gangen
laat de wijsheid haat vervangen
laat ons wegen in de maat
laat ons scheiden ’t goed van ’t kwaad
leer ons ’t kwade te erkennen
laat ons trachten het te remmen
en te bannen uit ons leven
laat ons streven naar geluk
Hoeveel weegt de tijd
die druppelt op ons lijf
en sletig schalen vijlt uit onze schouders
zodat ’t dragen zo armoedig raakt
4
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wat vijzelt onze krachten uit de kom
zodat wij krakend wakker worden
en snakken naar wat zon
wie zal ons lichten in de nacht
ons warmen in ons hart
en steunen tot aan de overkant
knarsende radertjes in een lichaam
de slinger uit zijn lood geslagen
driftig rood tot op de wangen
balancerend op de schaamte
schaatsen we verder op het ijs
je hebt nog niet genoeg gehad
je hebt nog niet genoeg gegeven
je moet nog zoveel doen en overdoen
onze wereld is uit ’t evenwicht
de tijd die vluchtig geurt in onze tuin der duizend lusten
de zon die onze harten kleurt
de wind die koelt van ’t blazen door ons groot gelijk
hoelang ga jij mij nog moeilijk vinden
terwijl je me makkelijk bereiken kan
wil jij wel zoeken naar balans
waar wens en droom niet tot een koude oorlog leiden
maar ’t leven zoet zijn gang laat gaan
en harten laat verblijden.

70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Nik Honinckx 12 januari 2018

evenwicht

équilibre
5
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1. Overzicht van de realisaties van het project op basis van de resultaten en wijzen van meten
in de overeenkomst.

HOOFDSTUK 1:
Beelden & Verbeelden:
wekelijkse creatieve ateliers voor volwassenen

MADE IN CURE

GHEM

beelden & verbeelden

1. Reflectie op Beelden & verbeelden:
”Beelden & verbeelden” is binnen de organisatie van Beeldenstorm de werking die vooral
het intergenerationele en de multiculturele opzet van onze vereniging onderlijnt.
Bij het grasduinen in de profielen van onze deelnemers kunnen wij vaststellen dat er
binnen de totaliteit van ons aanbod een mooie culturele mix is ontstaan.
Bij het uitlichten van een aantal gegevens stellen wij vast dat bepaalde ateliers erg
gegeerd zijn bij mensen die leven van een uitkering. Dit is zeker het geval voor op maat
geknipt het atelier snit en naad dat in 2017 niet langer op een financiële steun mocht
rekenen van de OCMW Anderlecht. Ondanks dit feit blijft het atelier heel wat volk
aantrekken. Beeldenstorm vervult door de organisatie van dit atelier een niche in de
kansarmoede en wel op diverse wijzen:
- Sociaal contact: vrouwen zien elkaar wekelijks in het atelier
- Sociaal economisch:
• Het atelier wordt mede begeleid door een doelgroepmedewerker (art60).
• De deelnemers kunnen met behulp van het omkaderend personeel zelf
kleren herstellen en nieuwe kledij maken
• Het atelier wordt begeleid door een vrouw en een man hetgeen een
stimulans is tot streven naar gelijke kansen
• De participanten ervaren tijdens het volgen van hun atelier ook de
heilzaamheid van de muzische bedrijvigheid in onze site
o binnen onze kunsteducatieve opdracht voor de kinderen
o door de talrijke creatieve bedrijvigheden uitgevoerd door
doelgroepmedewerkers en hun begeleiders
o door de talrijke artiesten die, binnen hun specifiek muzisch domein
werken aan een productie.

6
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2. Creatief naaiatelier ‘Op Maat Geknipt’: ± 25 ateliers
2.1 Bevindingen:
http://beeldenstorm.be/web/ateliers/op-maat-geknipt/

T

ijdens het atelier “Op maat geknipt” wordt eerst en vooral geprobeerd om aan de
deelneemsters de basisvaardigheden bij te brengen: van patronen maken en het
gebruik van de naaimachines, tot het precies opmeten en het omzetten naar maten
opdat kledingstukken perfect op het model zouden aansluiten.
Daarnaast proberen we te begrijpen wat de deelneemsters het meeste interesseert en we
stemmen een programma af op maat. Daarom dat naast het vervaardigen van kleding aan
sommige deelneemsters ook het vervaardigen van gordijnen, kussens en herstellingen
wordt bijgebracht.
Tijdens het najaar hebben wij op verzoek van de deelneemsters een herschikking
doorgevoerd van de lestijden, zodat de cursisten meermaals in de week onderricht kunnen
genieten. De avondateliers genieten weinig belangstelling.
Deze ateliers hebben een trouw, maar enigszins ongedisciplineerd publiek. We hebben
strikte regels moeten instellen met betrekking tot de afwezigheden en het gebruik van de
naaimachines. De meeste deelneemsters zijn nogal veeleisend en zelfs, al komen wij
tegemoet aan hun vragen, niet gemakkelijk tevreden te stellen. Dit kan gaan van de kwaliteit
van de koffie die wij, gratis, beschikbaar stellen, tot het aantal ateliers. Nochtans zijn de
deelneemsters er zich zeer zeker van bewust dat de ruimte, de aandacht en de kwaliteit van
het materiaal in onze naaiateliers ver boven het gemiddelde aanbod ligt.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

60 “Op Maat Geknipt” &
“Crea-mode”

50
Totaal atelierparticipaties: 635

+25

Multiculturaliteit

INKOMEN

Werkend
5%
Pensioen
10%
5%5%4%5%
24%

57%

We st Europa

Oost Europa

Ma ghreb

Afrika

Me cditerraan

Mid den Oosten

Leefloon
24%

Werkloo
s
52%

Invalidite
it
9%
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2.2. Overzicht bezetting creatief naaiatelier "Op Maat Geknipt”:
50 ateliers
Begeleiding: Ladan Falahi assistent: Abdelhamid Soufi
Activiteit: Naaiatelier “Op
maat geknipt”
Beelden & Verbeelden

Beeldenstorm

Woensdag. Telkens twee sessies van 09u 2017 jan.-dec.
tot 12u en 13u tot 14u. Enkele ateliers op
donderdag van 09u tot 12u.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

11 januari
18 januari
25 januari

8
10
8

2
2
2

52

01 februari
08 februari
22 februari

17
12
9

2
2
2

76

08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

10
8
9
11

2
2
2
2

76

19 april
20 april
26 april
27 april

13
4
16
5

2
1
2
1

67

03 mei
04 mei
06 mei
10 mei
11 mei

13
7
11
24
9

2
1
2
2
1

112

04 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

17
14
18
15

2
2
2
2

128

8 november

16

2

32

06 december
13 december
20 december

13
14
19

2
2
2

92

Totaal ateliersessies: 50
Totaal participaties: 635
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2.3 Profielen “op maat geknipt” naaiatelier:
19 inschrijvingen voorjaar 2017
Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

19*

V: 100%

**41,67j gem.

W-Europa: 5,56%
O-Europa: 5,56%
Maghreb: 50%
Afrika: 22,22%
Mediterraan: 5,56%
Gn Antw: 11,10%

Anderlecht: 66,67%
Brussels gewest: 27,78%
Brusselse rand: 5,55%

Huis: 22,22%
App.: 55,56%
Gn Antw.: 22,22%

Thuistaal (1)

School taal kinderen (2)

Niveau Nederlands

Inkomen

Nederlands: 7,41%
Frans: 40,74%
Arabisch: 25,93%
Russisch: 3,70%
Susu (W-Afr): 3,70%
Fula (Niger): 3,70%
Gn Antw.: 14,82%

Nederlands: 15,79%
Frans: 31,58%
N.v.t.: 5,26%
Gn Antw: 47,37%

Goed: 5,56%
Basis: 27,78%
Slecht: 66,66%

Werkloos: 55,56%
Invaliditeit: 22,22%
Leefloon: 22,22%

Beroep

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Huisvrouw: 88,88%
Handicap: 5,56%
Bediende: 5,56%

Katholiek: 11,11%
Islam: 61,11%
Agnost: 5,56%
Orthodox: 5,56%
Gn Antw: 16,66%

Gehuwd: 55,54%
Gescheiden: 11,11%
Ongehuwd: 5,56%
Weduwe: 5,56%
Samen: 11,11%
Nieuw gezin: 5,56%
Gn Antw.: 5,56%

0: 5,56%
1: 22,22%
2: 27,78%
3: 27,78%
Gn Antw: 16,66%

Voeding

In beeld?

Belg?

Omnivoor: 11,11%
Vegetarisch: 11,11%
Halal: 55,56%
Gn Antw: 22,22%

Ja: 50%
Neen: 27,78%
Gn Antw: 22,22%

Ja: 55,56%
Neen: 33,33%
Gn Antw: 11,11%

*1 persoon geen boekje ingevuld, dus op 18 deelnemers berekend.
**Leeftijd op 15 deelnemers berekend doordat 3 personen geen leeftijd hebben vermeld.
(1) 27 antwoorden; (2) 19 antwoorden;

9
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naaiatelier najaar 2017

Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

21

V: 100%

43,9j gem.

W-Europa: 4,76%
O-Europa: 4,76%
Maghreb: 57,14%
Afrika: 23,80%
Mediterraan: 4,76%
Midden-Oosten 4,76%

Anderlecht: 71,42%
Brussels gewest: 28,57%

Huis: 25%
App.: 75%

Thuistaal *

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Nederlands: 8,33%
Frans: 41,66%
Arabisch: 33,33%
Russisch: 4,16%
Susu (W-Afr): 4,16%
Fula (Niger): 4,16%
Congolees: 4,16%

Nederlands: 33,33%
Frans: 57,14%
Niet van toepassing: 9,52%

Goed: 9,52%
Basis: 33,33%
Slecht: 57,14%

Werkloos: 52,38%
Invaliditeit: 9,52%
Leefloon: 23,80%
Pensioen: 9,52%
Werkend: 4,76%

* In sommige gezinnen worden meerdere talen gesproken: deze percentages zijn berekend op 24 antwoorden
Beroep

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Huisvrouw: 52,38%
Werkster: 4,76%
Bediende: 4,76%
Naaister: 9,52%
Kunstenaar: 9,52%
Werkloos: 19,04%

Islam: 71,42%
Agnost: 4,76%
Oosters Orthodox: 4,76%
Christendom: 19,04%

Gehuwd: 52,38%
Gescheiden: 9,52%
Ongehuwd: 23,80%
Weduwe: 4,76%
Samenwonend: 4,76%
Gn Antw.: 4,76%

0: 14,28%
1: 19,04%
2: 19,04%
3: 33,33%
4: 9,52%
5: 4,76%

Voeding

In beeld?

Belg?

Omnivoor: 19,04%
Vegetarisch: 9,52%
Halal: 71,42%

Ja: 42,85%
Neen: 57,14%

Ja: 71,42%
Neen: 23,80%
Italiaans: 4,76%
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3. Keramiekatelier: ± 60 ateliers
3.1 Bevindingen
Keramiek: http://beeldenstorm.be/web/ateliers/keramiek/

H

et Keramiekatelier is in 2017 van een 10 tal trouwe participanten naar 15 gestegen.
Het atelier kent een bezetting van zowel ervaren als onervaren deelnemers. Dit zorgt
voor een goede dynamiek in het atelier.
Er heerst een grote tevredenheid bij de deelnemers, het atelier is zeer goed uitgerust, door
de toename dienen wij wel de nodige aandacht te besteden aan een eventuele uitbreiding
van atelierruimte.
De keramisten hebben dit jaar nieuwe stooktechnieken aangeleerd, onder meer rookstook
op terra sigilata en raku stook.
Voor de uitwerking van het jaarthema “evenwicht” hebben we met verschillende kleisoorten
en kleikleuren gewerkt, inkleuren van klei met pigmenten en de daarbij toepasbare
technieken werden grondig geëxperimenteerd. De introductie van verschillende kleikleuren
heeft de participanten ertoe aangezet om eens andere kleisoorten te gebruiken en eens te
werken met een ander materiaal met andere eigenschappen dan de traditionele witte klei.
Dit resulteerde in diverse boeiende resultaten.
Er is door de deelnemers van dit atelier, als bijdrage aan het jaarthema evenwicht, een
gezamenlijk werk gemaakt. Het werk, dat bestaat uit een reeks kleiplaten in verschillende
kleuren en vormen, kan op verschillende manieren worden opgebouwd. De toeschouwer
mag zelf zijn stapeling “in evenwicht” opbouwen. Iedere deelnemer kan een andere
stapeling maken. In 2018 zal er een videofilm gemaakt worden waarin de stapeling steeds
op een persoonseigen manier wordt uitgevoerd. Zo zullen de cursisten van het atelier
keramiek ook experimenteren met animatiefilm bij het maken van een kortfilm in en stop
motion.
Vooropgestelde ateliersessies
Ceramiekatelier

Behaalde ateliersessies

Verschil

60 ateliers

72
Totaal atelierparticipaties: 496

+12
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3.2. Overzicht bezetting ceramiekatelier
72 ateliers
Begeleiding: Malanka Lannoyé assistent: Marleen Schelfthout
Activiteit: Keramiek vrijdag

Beeldenstorm

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

13 januari
20 januari
27 januari

6
8
10

2
2
2

48

03 februari
10 februari
17 februari
24 februari

5
6
7
4

2
2
2
2

44

10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

4
7
5
6

2
2
2
2

44

21 april
28 april

7
5

2
2

24

05 mei
12 mei
19 mei
26 mei

7
7
6
4

2
2
2
2

48

02 juni
09 juni
16 juni
23 juni
30 juni

5
6
7
7
3

2
2
2
2
2

56

15 september
22 september
29 september

6
6
5

2
2
2

34

6 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober

8
8
9
9

2
2
2
2

68

10 november
17 november
24 november

10
8
8

2
2
2

52

01 december
08 december
15 december
22 december

6
11
10
12

2
2
2
2

78

Totaal ateliersessies:72

Totaal participaties:496
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3.3. Profielen Keramiek voorjaar 2017:

13 inschrijvingen.

Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

13

M: 30,77%
V: 69,23%

*54,80j
(gem.)

W.-Europa: 69,23%
Afrika: 23,08%
Azië: 7,69%

Anderlecht: 46,15%
Brussels gewest: 38,46%
Vlaanderen: 15,38%

App.: 53,85%
Huis: 38,46%
Gn Antw.: 7,69%

Thuistaal (2)

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Nederlands: 26,67%
Frans: 33,33%
Engels: 13,33%
Portugees: 6,67%
Gn Antw: 20%

Nederlands: 7,69%
Frans: 7,69%
N.v.t.: 23,08%
Gn Antw: 61,54%

Moedertaal: 23,08%
Goed: 15,38%
Basis: 23,08%
Slecht: 23,08%
Gn Antw: 15,38%

Pensioen: 53,85%
Werkend: 38,46%
Werkloos: 7,69%

Beroep (1)

Religie (1)

Gezinssituatie

Kinderen

Gepensioneerd: 50%
Bediende: 21,43%
Kunstenaar: 14,29%
Zelfstandige: 7,14%
Huisman(-vrouw): 7,14%

Boeddhist: 7,14%
Christelijk: 21,43%
Humanist: 21,43%
Atheïst: 14,29%
Gn Antw.: 35,71%

Gehuwd: 38,46%
Gescheiden: 23,08%
Ongehuwd: 15,38%
Weduw(e)(naar): 7,69%
Samen: 15,38%

0: 23,08%
1: 38,46%
2: 15,38%
6: 7,69%
Gn Antw: 15,38%

Voeding (2)

In beeld?

Belg?

Omnivoor: 73,33%
Biologisch: 6,67%
Vegetarisch: 13,33%
Gn Antw.: 6,67%

Ja: 76,92%
Neen: 15,38%
Gn Antw.: 7,69%

Ja: 69,23%
Neen: 15,38%
Gn Antw.: 15,38%

*Leeftijd op 9 deelnemers berekend; (1) 14 antwoorden; (2) 15 antwoorden.
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3.4. Profielen Keramiek 2017 najaar:

15 inschrijvingen.

Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

15

M: 26%
V: 74%

56,8jr
(gem.)

W.-Europa: 73,5%
Afrika: 13,3%
Azië: 6,6%
Frankrijk: 6,6%

Anderlecht: 33,3%
Brussels gewest: 46,6%
Vlaanderen: 20%

App.: 53,33%
Huis: 40%
Rijwoning: 6,6%

Thuistaal

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Nederlands: 60%
Frans: 40%

Nederlands: 6,6%
Frans: 6,6%
N.v.t.: 86,6%

Moedertaal: 53,33%
Goed: 13,3%
Basis: 26,6%
Slecht: 6,6%

Pensioen: 34%
Werkend: 40%
Werkloos: 13%
Ziekte/Invaliditeit: 13%

Beroep

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Gepensioneerd: 33,3%
Bediende: 13,33%
Kunstenaar: 26,7%
Zelfstandige: 6,7%
Leerkracht: 13,3%
Gn Antw.: 6,7%

Christelijk: 26,6%
Humanist: 40%
Atheïst: 26,6%
Spiritueel: 6,6%

Gehuwd: 33,3%
Gescheiden: 13,3%
Ongehuwd: 40%%
Weduw(e)(naar): 6,6%
Samenwonend: 6,6%

0: 40%
1: 26,6%
2: 20%
4: 6,6%
6: 6,6%

Voeding

In beeld?

Belg?

Omnivoor: 86,66%
Biologisch: 6,6%
Vegetarisch: 6,6%

Ja: 86,66%
Neen: 13,33%

Ja: 86,66%
Neen: 13,33%

Inkomen
13%
13%

40%

0%

Multiculturaliteit

13%

7%

34%

We rkloos

Invaliditeit Leefloon

Pensioen

We rkend

7%
73%

We st Europa

Azië

Afrika

Fra nkrijk
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4. Dansatelier “Dansen à la carte” : ± 20 ateliers
4.1 Bevindingen
Dansen à la carte: http://beeldenstorm.be/web/ateliers/dansen-a-la-carte/

H

et vinden van een nieuwe begeleider salondansen is geen sinecure gebleken. Kort na
de aanstelling van de nieuwe dansleraar heeft deze het helaas onverwacht af laten
weten. Dankzij de vrijwillige inzet van Liliane Pasquier-Moise is het atelier dansen à
la carte, blijven voortbestaan.
We hebben kunnen oefenen tot 5 mei, datum waarop de partner van de atelierbegeleidster
een knieoperatie heeft ondergaan, die hem geïmmobiliseerd heeft tot eind van het
schooljaar.
We hadden gehoopt om opnieuw te starten in september zonder rekening te houden met de
vele problemen die zich voor hebben gedaan onder de participanten:
• Langzaam herstel
• De echtgenoot van een van de deelnemers heeft een hartoperatie ondergaan, wat
hem natuurlijk tijdelijk verhinderd heeft om te dansen.
• Een andere deelnemer heeft zich door de verbouwing van een nieuwe woning niet
kunnen vrijmaken, etc.
Kortom, het atelier heeft in het najaar niet plaats kunnen vinden.
We stellen een grote uitval vast bij de participanten van dit atelier, Het is een feit dat dit
atelier vooral senioren aanspreekt, dit comfronteert ons helaas vaak met het overlijden van
een danspartner. Ook het uitblijven van een geschikte dansruimte is medeoorzaak van het
uitblijven van het eertijdse succes.
Om deze redenen kon dit atelier haar oorspronkelijke intentie, het paardansen, niet meer
realiseren. Men diende dus een nieuwe formule op te starten. We zijn dus ingegaan op de
verzuchtigen van de talrijke alleenstaanden en hebben begin 2018 een atelier line dance
opgestart, dit geniet veel succes. A la carte wordt, voor zij die het wensen nog ondericht
gegeven in het paardansen.
Na onaflatend verzoek tot het bekomen van een geschikte danslocatie verkregen wij
opnieuw een toelating tot een tijdelijk gebruik van de turnzaal van school Kameleon.
Waarvoor van harte dank.

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

15 ateliers dansen à la carte

12

-3

Totaal atelierparticipaties: 52
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4.2. Overzicht bezetting dansatelier
Dansen à la carte
12 ateliers
Begeleiding:
Liliane Pasquier-Moise
Activiteit: Dansen à la carte

Beeldenstorm

2017 Jan-Mei

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

05 januari

5

1

5

09 februari
16 februari
23 februari

7
7
0

1
1
1

14

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

5
5
5
9

1
1
1
1

24

06 april
13 april
20 april
27 april

0
0
9
0

1
1
1
1

9

Totaal ateliersessies: 12

Totaal participaties:52

4.3. Profielen Dansen à la carte 2017

9 inschrijvingen.

Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

9*

M: 42,86%
V: 57,14%

67,14j
gem.

W.-Europa: 42,86%
O.-Europa: 57,14%

Anderlecht: 14,29%
Molenbeek: 14,29%
Schaarbeek: 28,57%
Ternat: 28,57%
Jette: 14,29%

Huis: 28,57%
App.: 42,86%
Gn Antw.: 28,57%

Thuistaal (1)

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Beroep

Nederlands: 25%
Frans: 75%

Gn Antw.: 100%

Moedertaal: 28,57%
Goed: 14,29%
Basis: 28,57%
Slecht: 28,57%

Werkend: 14,29%
Pensioen: 85,71%

Bediende: 14,29%
Pensioen: 85,71%

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Voeding (1)

In beeld?

Belg?

Boeddhist: 14,29%
Katholiek: 85,71%

Gescheiden: 42,86%
Samen: 28,57%
Weduwe: 28,57%

1: 57,14%
2: 28,57%
3: 14,29%

Omnivoor: 87,50%
Halal: 12,50%

Ja: 28,57%
Nee: 42,86%
Gn Antw: 28,57%

Ja: 100%

*2 personen geen boekje ingevuld, dus percentages op 7 berekend.
(1) 8 antwoorden.
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5. Audio visueel intergenerationeel atelier
Linking Ket
5.1. Beschouwing audio visueel intergenerationeel atelier
Linking Ket
inschrijvingen: 5
Audio visueel atelier‘Linking Ket’: http://beeldenstorm.be/web/ateliers/linking-ket/

D

it intergenerationeel atelier vindt plaats telkens op donderdagavond van 16 tot 18u.
Hier komt een beperkt maar zeer trouw publiek op af. De klemtoon in dit atelier ligt op
het bijbrengen van camera-, licht- en geluidstechnieken. We leren hen ook hoe je
startend van een idee of pitch het hele productieproces doorneemt om tot een afgewerkt,
gemonteerd eindresultaat te komen. We lieten de deelnemers kennis maken met
camerabewegingen op een travel, filmen in onze green key studio, stop motion, …
Tijdens dit atelier maakten we opnames van verschillende deelnemers van andere ateliers
op Beeldenstorm. We interviewden ze betreffende ons jaarthema: evenwicht en 70 jaar
mensenrechten.
Hierbij gaven wij onderricht in goede interviewtechnieken.
Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie maakten we een film over evenwicht. Wat roept
het thema evenwicht bij ons op? Hoe kunnen we dit visueel sterk in beeld brengen. Het
resultaat werd erg gesmaakt!
https://www.facebook.com/Beeldenstormvzw/videos/2066731920020654/
Dit atelier is zeer verrijkend omdat er mensen van verschillende leeftijden aan deelnemen.
Dit brengt een interessante dynamiek voort en ook boeiende gesprekken die ons jaarthema
inspireren.
Vooropgestelde ateliersessies 0
Nieuw atelieraanbod
Audio visueel atelier Linking Ket

Behaalde ateliersessies
24
Totaal atelierparticipaties: 35

Verschil
+35
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5.2. Overzicht bezetting intergenerationeel atelier Linking Ket
Begeleiding: Maaike Devreese, Greg Delannay assistent: Patsha Bay
Mukuna
Activiteit: Linking Ket

Beeldenstorm

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

12 januari
19 januari
26 januari

1
1
1

1
1
1

3

02 februari
09 februari
16 februari
23 februari

1
1
1
1

1
1
1
1

4

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

1
1
0
1

1
1
1
1

3

20 april
27 april

1
0

1
1

1

04 mei
11 mei
18 mei

2
1
1

1
1
1

4

01 juni
08 juni
15 juni
22 juni

1
2
2
1

1
1
1
1

6

12 oktober

5

1

5

16 november
30 november

3
3

1
1

6

14 december

3

1

3

Totaal ateliersessies: 24

Totaal atelier participaties: 35
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5.3. Profielen Linking Ket voorjaar 2017 jongeren: 3 inschrijvingen.
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

3

9j (gem.)

M: 33,33%
V: 66,67%

Ja: 100%

België: 33,33%
Grieks: 33,33%
Roemeens: 33,33%

België: 66,67%
Roemenië: 33,33%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 33,33%
Schaarbeek: 33,33%
Gn Antw.: 33,33%

Huis: 33,33%
App.: 66,67%

2: 33,33%
3: 33,33%
7: 33,33%

Werkloos: 16,67% Werkt:
83,33%

Katholiek: 33,33%
Islam: 33,33%
Joods: 33,33%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Toekomst (1)

Getrouwd: 33,33%
Gn Antw.: 66,67%

3: 33,33%
7: 33,33%
Gn Antw: 33,33%

Nederlands: 33,33%
Frans: 33,33%
Engels: 16,67%
Roemeens: 16,67%

Neen: 100%

Acteur: 16,67%
Advocaat: 16,67%
Dokter: 33,33%
Kok: 16,67%
Kunstenaar: 16,67%

Vrije tijd (2)

Instrument (3)

Sport

Graag friet?

Basket: 9,09%
Boksen: 9,09%
Muziek: 18,18%
Niets: 9,09%
Skaten: 9,09%
Studie: 18,18%
Zwemmen: 27,27%

Gitaar: 40%
Piano: 20%
Viool: 20%
Gn Antw: 20%

Alles: 33,33%
Zwemmen: 33,33%
Gn Antw.: 33,33%

Ja: 66,67%
Gn Antw.: 33,33%

(1)

6 antwoorden; (2) 11 antwoorden; (3) 5 antwoorden.

5.4. Linking Ket voorjaar 2017 volwassenen: 1 inschrijving.
Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

1

V: 100%

34j

W.-Europa: 100%

Anderlecht: 100%

App.: 100%

Thuistaal
Frans: 100%

School taal kinderen
Frans: 100%

Niveau Nederlands
Basis: 100%

Inkomen
Werkloos: 100%

Beroep
Huisvrouw: 100%

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Voeding

In beeld?

Belg?

Islam: 100%

Gehuwd: 100%

3: 100%

Halal: 100%

Ja: 100%

Ja: 100%
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5.6 Profielen Linking Ket voorjaar 2017 volwassenen: 1 inschrijving.
Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

1

V: 100%

34j

W.-Europa: 100%

Anderlecht: 100%

App.: 100%

Thuistaal
Frans: 100%

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Beroep

Frans: 100%

Basis: 100%

Werkloos: 100%

Huisvrouw: 100%

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Voeding

In beeld?

Belg?

Islam: 100%

Gehuwd: 100%

3: 100%

Halal: 100%

Ja: 100%

Ja: 100%

5.7. Profielen Linking Ket 2017 najaar jongeren: 1 inschrijving.
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

1

12j

M: 100%

Ja: 100%

Grieks: 100%

Griekenland: 100%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 100%

Huis: 100%

2: 100%

Werkend: 100%

Grieks Orthodox: 100%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

KIK

Toekomst

Getrouwd: 100%

5: 100%

Frans: 50%
Grieks: 50%

NVT

Tandarts: 100%

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Zwemmen: 20%
Gitaar:20%
Notenleer:20%
Solfège:20%
Studie:20%

Gitaar: 100%

Waterpolo: 100%

Ja: 100%

5.8. Profielen Linking Ket 2017 najaar volwassenen: 2 inschrijvingen.
Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

2

M: 100%

57,5jr
(gem)

Afrika: 100%

Anderlecht: 100%

App.: 100%

Thuistaal

School taal kinderen

Niveau Nederlands

Inkomen

Beroep

Frans: 66,66%
Marokkaans:33,33%

Nederlands

Slecht: 50%
Goed: 50%

Werkloos: 100%

Arbeider: 50%
Techniciën/Elektricien: 50%

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Voeding

In beeld?

Belg?

Christendom: 50%
Humanistisch: 50%

Gescheiden: 50%
Alleenstaand: 50%

0: 100%

Omnivoor: 100%

Ja: 50%
Nee: 50%

Ja: 50%
Nee: 50%
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HOOFDSTUK 2: Na school

MADE IN CURE

GHEM

“na school...”

2.1. Bevindingen

V

ooreerst willen wij benadrukken dat ondanks de vele moeite die we besteden aan het
promoten van onze ateliers het vaak erg moeilijk is om deelnemers aan te trekken.
We hebben het programma met onze wekelijkse activiteiten in verschillende scholen
in de buurt voorgesteld, alsook in dienstencentrum Cosmos vzw. We kozen voor een nieuwe
look & feel van onze flyers en deelden die op verschillende locaties uit. We maakten onze
website wat overzichtelijker en we zijn vanaf nu ook op Instagram te vinden:
https://www.instagram.com/beeldenstorm_1070/
We brachten ook de “Brede School Kuregem” steeds op de hoogte van onze activiteiten.
Onze activiteiten worden echter niet gepromoot door dit orgaan. In Brede School Kuregem
stuiten wij op een zienswijze van de huidige coördinator die helemaal niet strookt met de
principes die destijds door de stuurgroep werden vooropgesteld. Wij ervaren de
communicatiemethode van deze coördinator als onmogelijk. De aanpak van de nieuwe
coördinator en zijn methode staat haaks op de methodologie van de vorige coördinator, met
wie wij steeds een zeer goede verstandhouding hebben onderhouden. Wij ervaren bij de
nieuwe coördinator niet de minste luisterbereidheid en hebben kunnen vaststellen dat zijn
houding naar Beeldenstorm gestoeld is op betweterigheid, non-respect en bevooroordeling.
Betreurenswaardig is eveneens de houding van KIK (Ket in Kuregem) die onze werking
totaal schijnt te negeren, frappant als men bedenkt dat Beeldenstorm medestichter is van dit
project. De problematiek werd reeds eerder aangehaald in vorige jaarverslagen en bij de
betrokken dienstoversten. Deze pogingen tot vergelijk hebben echter niets uitgehaald.

nood

breekt wet

evenwicht

équilibre
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I

n het najaar 2017 hadden wij een stagiair, student ”pedagogie van het jonge kind” te gast
Dieter Vanden Bogaert. We citeren uit de conclusie van het eindwerk van Dieter Vanden
Bogaert.
In zijn onderzoek worden mogelijke oplossingen gezocht voor onze wervingsproblematiek,
“Hoe kan Beeldenstorm vzw 10 tot 12 jarigen uit de buurt bereiken met hun
cultuureducatief aanbod?”.
Vanuit verkennende gesprekken met de directie en de begeleiders van de activiteiten wordt
er op zoek gegaan naar mogelijke problemen die plaatsvinden binnen de culturele
organisatie. Uit het gesprek kan besloten worden dat de opkomst van kinderen voor het
buitenschoolse activiteitenaanbod niet goed zit. Voor de binnenschoolse activiteiten is er wel
een grote opkomst en wordt het belang van de school als partner nog eens geduid. Kinderen
kunnen via de school bijvoorbeeld in contact komen met organisaties of plaatsen die ze
daarvoor nog niet hebben bezocht of mee in contact zijn gekomen. Om te kijken hoe de
activiteiten met de kinderen gedaan worden en hoe de begeleiders met de kinderen
omgaan, zijn de drie begeleiders die activiteiten met kinderen uitvoeren, eenmalig
geobserveerd tijdens een activiteit. De strategie van de observeerder bestaat erin volgende
punten in acht te nemen: interpersoonlijke competenties (actief luisteren, reageren op
vragen, ...), pedagogische competenties (voorbeeldfunctie, aangaan van band met kinderen,
...), didactische competenties (helderheid: doel van de activiteit, afwisselen van didactische
werkvormen, ...). Uit deze observaties kan vastgesteld worden dat de deelneming van de
kinderen aan het activiteitenaanbod van Beeldenstorm niet afhangt van de begeleiding. De
facebookpagina van Beeldenstorm is door geen enkel kind bezocht en de brochures vinden
de kinderen niet leuk voor hun leeftijdsgenoten. Deze belangrijke communicatiekanalen voor
Beeldenstorm zijn niet efficiënt genoeg om kinderen te bereiken. Vos wijst erop dat de
eerste drempel in het deelnemen aan culturele activiteiten in de eerste plaats ‘informatie’ is.
Veel mensen weten niet welk aanbod van activiteiten er is en wanneer deze plaatsvinden.
Zo vermelden Vermeersch en Groenez dat het deelnemen aan buitenschoolse educatieve
activiteiten gekoppeld wordt aan een verlies van productieve tijd. Hiermee wordt bedoeld dat
tijd voor andere activiteiten zou gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld voor andere hobby’s.
Ook kan het deelnemen aan activiteiten buitenshuis een vermindering betekenen van tijd die
liever gespendeerd wordt aan vrienden en familie.
Ook omdat de activiteiten starten rond een welomlijnd tijdstip kan dit een negatieve invloed
op het deelnemerspercentage hebben.
Wanneer de afstand tussen woonplaats en locatie van een culturele activiteit groot is, wordt
de participatie van de deelnemers veel kleiner.
Uit alle verkregen data is er gekozen om brochures huis aan huis uit te delen. In Kuregem,
de buurt waar de culturele organisatie zich bevindt, zijn er 150 brochures uitgedeeld. De dag
daarop nog eens 200 in de buurt van de school van Sint-Guido. Er werd gekozen om geen
brochures uit te delen in de buurt van de school Lucerna. De school bevindt zich namelijk in
een industriezone en de eerste huizen bevinden zich op een veel te grote afstand van de
school.
Na 10 dagen geen verandering te hebben waargenomen en omdat de stage waar dit
onderzoek plaatsvindt op zijn einde loopt, is er uiteindelijk besloten om een
Instagramaccount aan te maken. Vermits de facebookpagina van Beeldenstorm weinig
succes kent, is er geprobeerd om via het aanmaken van een Instragramaccount een nieuw
communicatiekanaal naar de doelgroep te openen.
Uit de verkregen antwoorden blijkt dat er een aantal kinderen zijn die gebruik maken van
Instagram. Dit duidt dat het aanmaken van een Instagramaccount een mogelijke oplossing
kan zijn.
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2.2. Kookatelier: ‘gezonde voeding’:
http://beeldenstorm.be/web/ateliers/kookateliers-gezonde-voeding/

2.2.1 Inleiding:

D

it atelier vond plaats op een aantal woensdagnamiddagen tijdens de kinderateliers.
De bedoeling is de deelnemers bewuster te maken van gezonde ingrediënten.
Kokosbloemsuiker of ahornsiroop gebruiken in plaats van geraffineerde witte suiker.
Dit jaar maakten we: appeldonuts, gezonde wafels, appel-peren crumble, vegetarische pizza,
chocolade brownies, appeltaart, power balls, groenten in bladerdeeg, popcorn, de betere
Sinterklaas-speculaaskoekjes die we versierden met amandelnootjes.
Ook plastisch werkten we rond het item gezonde voeding door het maken van schilderijen en
tekeningen van stillevens opgebouwd met fruitsoorten.
De jongeren zijn steeds laaiend enthousiast wanneer we gaan koken. Ze vinden het heerlijk
om in groep lekkere dingen te bereiden en samen op te eten. We proberen ook te werken met
seizoensgroenten en fruit. Wat we vaak horen na afloop van een kookatelier is: ”het is veel te
lekker! “
Atelier gezonde voeding als onderdeel van het maandag-avondatelier:
Reeds vorig schooljaar voorzagen we de deelnemers telkens van een gezonde snack tijdens
de korte pauzes: fruit, koekjes, sappen, enzovoorts. Dit schooljaar breidden we dit aspect uit
tot een werkelijk onderdeel van het atelier. Iedere week gaan we aan de slag met een nieuw
recept, gaande van een snack, dessert, taart tot compleet hoofdgerecht.
Al is het koken niet onbekend bij de deelnemers, toch appreciëren ze enorm de simpele maar
heerlijke gerechten en recepten.
We merkten ook op dat de deelnemers maar weinig of geen tijd hebben om iets op voorhand
te eten, want ze vertrekken meestal meteen na school naar de lokalen van Beeldenstorm. Dit
is natuurlijk niet bevorderlijk voor het reeds fragiele concentratievermogen van de deelnemers,
om met een fysieke honger aan het atelier te beginnen.
Ook het sociale aspect van het atelier gezonde voeding is belangrijk, het samen koken, tafels
dekken, eten en afruimen. De groep gedraagt zich hechter en ervaart de ateliers nog meer als
een aaneenschakeling van aangename, leerzame, speelse en gediversifieerde momenten.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Gezonde voeding

5

-15

20

Totaal atelierparticipaties: 40

2.2.2 Overzicht bezetting gezonde ”voeding kinderen” 5 ateliers
Begeleiding:
Maaike Devreese, assistent: Marleen Schelfthout
Activiteit: Gezonde voeding
Maand-datum
18 oktober
25 oktober
29 november
06 december
13 december

Beeldenstorm
Deelnemers
10
10
8
12
0

Ateliersessies
1
1
1
1
1
Totaal ateliersessies:5

2017 jan.-dec.
Totaal participaties
10
10
8
12
Totaal participaties:40
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2.2.3. Profielen kinderatelier Crea-boem:
Gezonde Voeding najaar 2017
Inschrijvingen: 24
Aantal

21

Leeftijd
8,3j gem.

Geslacht
M: 57,14%
V: 42,85%

Woonplaats
Anderlecht: 42,85%
Molenbeek: 28,57%
Schaarbeek: 4,76%
Sint Agatha Berchem: 4,76%
Brussel: 4,76%
Schaarbeek: 4,76%
Gn. Antw.: 9,52%

Graag school?
Ja: 95,23%
Nee: 4,76%

Huisvesting
Huis: 33,33%
App.: 66,66%

Origine Ouders
België: 19,04%
Afrika: 7,14%
Marokko: 30,95%
Algerije: 2,38%
Italië: 2,38%
Roemenië: 4,76%
Albanië: 2,38%
Gn Antw: 30,97 %

Geboorteland kind
België: 95,23%
Roemenië: 4,76%

Kamers

Werk ouders

1: 14,28%
2: 28,57%
3: 42,85%
4: 4,76%
5: 4,76%
7: 4,76%

Huisvrouw: 15,78%
Arbeider: 18,42%
Bediende: 39,47%
Studerend: 5,26%
Werkloos: 5,26%
Kunstenaar: 5,26%
Weet niet: 10,52%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

Sociale Media

Christendom: 14,28%
Islam: 61,90%
Gn.Antw.: 23,80%

Getrouwd: 80,95%
Alleenstaand: 19,04%

2: 9,52%
3: 4,76%%
4: 28,57%%
5: 23,80%
6: 23,80%
7: 9,52%

Nederlands: 2,94%
Frans: 52,94%
Afrikaans: 2,94%
Arabisch: 26,47%
Italiaans: 2,94%
Roemeens: 2,94%
Engels: 2,94%
Gn. Antw.: 5,88%

YouTube: 3,84%
Snapchat: 30,76%
Instagram: 23,07%
Facebook: 7,69%
Twitter: 3,84%
Geen: 30,76%

Toekomstig beroep

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Mamma: 4%
Politie: 4%
Danseres: 4%
Voetballer: 4%
Kapster: 4%
Dokter: 28%
Leerkracht: 4%
Verslaggever: 4%
Ingenieur: 4%
Bureauwerk: 4%
Kinderarts: 4%
Buschauffeur: 4%
Tandarts: 4%
Advocaat: 4%
Kunstenaar: 4%
Kok: 4%
Weet nog niet: 12%

Spelen: 6,66%
Dansen: 6,66%
Niks: 3,33%
TV/Tablet: 13,33%
Gymnastiek: 10%
Judo: 3,33%
Voetbal: 6,66%
Skaten: 6,66%
Boks: 6,66%
Wonami: 6,66%
Fietsen: 3,33%
Zwemmen: 6,66%
Engelse les: 3,33%
Arabische les: 3,33%
Wandelen: 3,33%
Basket: 3,33%
Van alles: 6,33%

Piano: 28,57%
Gitaar: 42,85%
Viool: 10,71%
Geen: 17,85%

Gym: 4,76%
Lopen: 4,76%
Judo: 4,76%
Dansen: 4,76%
Zwemmen: 14,28%
Voetbal: 14,28%
Boks: 4,76%
Fietsen: 4,76%
Rolschaatsen: 4,76%
Basket: 4,76%
Klimmen: 4,76%
Alles: 9,52%
Geen: 19,04%

Ja: 80,95%
Nee: 9,52%
Kip: 4,76%
Lasagne: 4,76%
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2.3. Atelier beeldende activiteit ‘Crea-boem’:
beeldende activiteit voor kinderen:
2.3.1.Beschouwing beeldende activiteit ‘Crea-boem’
http://beeldenstorm.be/web/ateliers/crea-ateliers/
an deze woensdagnamiddagactiviteit nemen zowel jongeren uit de buurt als jongeren
van de organisatie Atouts Jeunes en asbl Bouldeneige deel. Via de gemeente
Anderlecht komen er vaak jongeren van volgende scholen langs: GBS 13, GBS Asters,
GBS Scheut en GBS Kameleon. Ook voor deze woensdagnamiddagactiviteiten laten we ons
inspireren door het jaarthema. Van daaruit vertrekken we om creatieve ateliers in
verschillende disciplines aan te bieden. Het is fijn om met een verscheiden mix van jongeren
te werken. We voorzien steeds een klein vieruurtje zodat na de pauze de inspiratie terug op
scherp staat.
Hierbij een greep uit onze ‘Crea-boem’ ateliers:
Het schilderij: ‘de kinderspelen’ van Pieter Brueghel als inspiratie. Recht op spelen en ruimte
om te kunnen spelen. We benoemen de verschillende spelen die op dit schilderij staan
afgebeeld. We vergelijken de spelen van vroeger met die van vandaag. Welke oude spelen
bestaan vandaag nog of hebben een modern jasje gekregen? Het grote schilderij deelden we
in verschillende kadertjes in. Ieder kind kreeg een kadertje wat zij/hij moest uitvergroten. Op
de nieuwjaarsreceptie kon men de eindassemblage van al deze werkjes bewonderen.

A

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Crea Boem beeldende activiteit

33

-18

40

Totaal atelierparticipaties: 480
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Maskers maken met papieren zakken. Dit atelier was speciaal op maat gemaakt voor de
kleintjes van de asbl Bouldeneige. Na een intro over gevoelens en maskers die je in het
dagelijkse leven kan opzetten gingen we aan de slag met verschillende kleurrijke materialen.

Atelier geïnspireerd op James Ensor: Modeleer in klei hoe jij je vandaag voelt. We bespraken
de verschillende emoties die we als kind en mens kunnen ervaren. Heel veel mensen leven
met een masker op. Bijna iedereen verstopt graag zijn minder mooie kantjes. In dit atelier
verdiepen we ons verder op het recht op vrije meningsuiting. Mogen zeggen wat je denkt en
voelt zonder een ander te benadelen. Dus zonder masker op jezelf tonen, lekker zoals je bent!
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Druktechniek: monotype.
Een greep uit het atelieraanbod ateliers:
• Boetseertechnieken met gebruik van armatuur en gips:
naar analogie het werk met Alberto Giacommetti, primitieve Afrikaanse kunst
(sceletmannen).
•

Beeldverhaal maken rond de Universele Mensenrechten: recht op onderwijs.
Met als richtlijn hoe start jij je dag?
Wat zijn je bezigheden voor je op de schoolbank zit?

•

Origami Japanse papiervouwkunst: In origami slaagt men er in om met een beperkt
aantal vouwen en door de combinatie van bepaalde vouwrichtingen complexe
objecten te realiseren. Tijdens dit atelier stimuleren we de fijne motoriek van de
jongeren. De jongeren worden geprikkeld om origami ontwerpen en uit te proberen,
de bibibliotheek van Anderlecht bezorgde ons verschillende inspirerende boeken. De
vouwwerkjes werden vervaardigd in verschillende papiersoorten en in krantenpapier.

•

Een volgende stap was het verwerken van deze techniek in uitvouwbare wenskaarten,
daarbij werd er gefilosofeerd rond wat een mens zoal kan wensen, en wat je zelf wenst,
naar wie je die kaartjes stuurt en wat men verstaat onder een vriend en vriendschap.
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Keramiekatelier bloempotjes maken met dierlijke ornamenten :
Tijdens de wintermaanden werd de lente in ons atelier voorbereid, mooie
plantschaaltjes in klei, keramieken werkjes die het jonge leven symboliseren en
eveneens symbool staan voor zorgzaamheid en tederheid. Vragen als:
Hebben jullie dieren thuis?
Wat is je lievelingsdier?
Waarom?
Bedenk een fabeldier en welke eigenschappen heeft het dier?

In dit atelier benadrukken wij het belang van een gezond evenwicht in ons leefmilieu. Wat is
een ecologisch evenwicht? Hoe goed zorgen voor de natuur die ons omringt, zodat moeder
aarde nog vele generaties kan meegaan.

De bloemen die uit onze zelfgemaakte bloempotjes gaan bloeien zullen bijen aantrekken.
Bijen zijn levensnoodzakelijk voor het voortbestaan van onze aarde.
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Bij de bevraging van de jongeren welk huisdier ze thuis hadden antwoorde eentje “een
Vlaamse leeuw”.

2.3.2.Overzicht bezetting “Crea-boem” beeldende activiteit voor
kinderen
Begeleiding: Maaike Devreese, assistenten: Marleen Schelfthout,
Mehdi Maillet, Olivier Tomasi
Activiteit: Creaboem
“Na school”

Beeldenstorm

Woensdag. Telkens 1 sessie
14u30 tot 16u30

2017 jan.-dec

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

11 januari
18 januari
25 januari

11
2
18

1
1
2

49

01 februari
08 februari
15 februari

2
23
33

1
2
2

114

08 maart
15 maart
22 maart
29 maart

17
10
25
24

2
1
2
2

140

19 april
26 april

8
13

1
1

21

03 mei
10 mei
24 mei

22
6
10

2
1
1

60

4 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober

1
22*
8
5

1
2
1
1

36

8 november
15 november
22 november

15
13
20*

1
1
2

48

6 december
13 december

12
0

1
1

12

Totaal ateliersessies: 33

Totaal participaties: 480

* de grotere groepen werden over twee ateliers verdeeld.
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2.3.3.Profielen atelier Crea-boemactiviteiten voorjaar 2017
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

48*

7,29j gem.

M: 33,33%
V: 66,67%

Ja: 85,71%
Gn Antw: 14,29%

België: 30,95%
Afrika: 9,52%
Algerije: 9,52%
Guinea: 9,52%
Marokko: 26,19%
Roemenië: 4,76%
Gn Antw: 9,52%

België: 90,48%
Roemenië: 4,76%
Gn Antw: 4,76%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Anderlecht: 38,10%
Molenbeek: 19,05%
Brussel: 9,52%
Koekelberg: 9,52%
Gn Antw: 23,81%

Huis: 42,86%
App.: 42,86%
Gn Antw: 14,29%

1: 9,52%
3: 33,33%
4: 28,57%
5: 4,76%
Gn Antw: 23,81%

Bediende: 4,76%
Student: 2,38%
Werkt: 59,52%
Werkloos: 21,43%
Gn Antw: 11,90%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Katholiek: 4,76%
Islam: 80,96%
Gn Antw: 14,29%

Getrouwd: 71,43%
Alleenstaand: 4,76%
Gn Antw: 23,81%

2: 4,76%
3: 9,52%
5: 38,10%
6: 33,33%
7: 4,76%
Gn Antw: 9,52%

Nederlands: 11,36%
Frans: 43,18%
Engels: 2,27%
Afrikaans: 2,27%
Arabisch: 31,82%
Rif: 4,55%
Roemeens: 2,27%
Gn Antw: 2,27%

Neen: 100%

Toekomstig beroep (2)

Vrije tijd (3)

Instrument (4)

Sport (5)

Graag friet? (5)

Advoca(a)t(e): 7,69%
Apotheker: 3,85%
Brandweer: 3,85%
Dokter: 19,23%
Gynaecoloog: 3,85%
Kok: 3,85%
Kunst: 3,85%
Planten: 3,85%
Tandarts: 3,85%
Voetbal: 3,85%
Vuilbak: 3,85%
Zoo: 3,85%
Gn Antw: 34,62%

Circus: 5,26%
Dans: 2,63%
Fluiten: 2,63%
Keramiek: 2,63%
Knutselen: 7,89%
Patisserie: 2,63%
Poppen: 5,26%
Schrijven: 2,63%
Scouts: 5,26%
Spelen: 5,26%
Sport: 28,95%
Tekenen: 2,63%
TV: 5,26%
Gn Antw: 21,05%

Fluit: 4,35%
Gitaar: 8,70%
Piano: 21,74%
Tamboerijn: 4,35%
Viool: 13,04%
Gn Antw: 47,83%

Alles: 4,55%
Gym: 4,55%
Tennis: 9,09%
Voetbal: 13,64%
Zwem: 18,18%
Gn Antw: 50%

Ja: 22,73%
Boontjes: 4,55%
Gn Antw: 72,73%

*15 kinderen van Boule de Neige hebben geen boekje ingevuld, en ook 12 kinderen van het kinderatelier
deden dat niet, dus statistiek berekend op 21 kinderen.
(1): 44 antwoorden; (2): 26 antwoorden; (3): 38 antwoorden; (4): 23 antwoorden; (5): 22 antwoorden.
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2.3.4.Profielen atelier Crea-boem najaar 2017
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

21

8,3j gem.

M: 57,14%
V: 42,85%

Ja: 95,23%
Nee: 4,76%

België: 19,04%
Afrika: 7,14%
Marokko: 30,95%
Algerije: 2,38%
Italië: 2,38%
Roemenië: 4,76%
Albanië: 2,38%
Gn. Antw : 30,97%

België: 95,23%
Roemenië: 4,76%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Anderlecht: 42,85%
Molenbeek: 28,57%
Schaarbeek: 4,76%
Sint Agatha Berchem: 4,76%
Brussel: 4,76%
Schaarbeek: 4,76%
Gn. Antw.: 9,52%

Huis: 33,33%
App.: 66,66%

1: 14,28%
2: 28,57%
3: 42,85%
4: 4,76%
5: 4,76%
7: 4,76%

Huisvrouw: 15,78%
Arbeider: 18,42%
Bediende: 39,47%
Studerend: 5,26%
Werkloos: 5,26%
Kunstenaar: 5,26%
Weet niet: 10,52%

Religie

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Thuistaal

Sociale Media

Christendom: 14,28%
Islam: 61,90%
Gn.Antw.: 23,80%

Getrouwd: 80,95%
Alleenstaand: 19,04%

2: 9,52%
3: 4,76%%
4: 28,57%%
5: 23,80%
6: 23,80%
7: 9,52%

Nederlands: 2,94%
Frans: 52,94%
Afrikaans: 2,94%
Arabisch: 26,47%
Italiaans: 2,94%
Roemeens: 2,94%
Engels: 2,94%
Gn. Antw.: 5,88%

YouTube: 3,84%
Snapchat: 30,76%
Instagram: 23,07%
Facebook: 7,69%
Twitter: 3,84%
Geen: 30,76%

Toekomstig beroep

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Mamma: 4%
Politie: 4%
Danseres: 4%
Voetballer: 4%
Kapster: 4%
Dokter: 28%
Leerkracht: 4%
Verslaggever: 4%
Ingenieur: 4%
Bureauwerk: 4%
Kinderarts: 4%
Buschauffeur: 4%
Tandarts: 4%
Advocaat: 4%
Kunstenaar: 4%
Kok: 4%
Weet nog niet: 12%

Spelen: 6,66%
Dansen: 6,66%
Niks: 3,33%
TV/Tablet: 13,33%
Gymnastiek: 10%
Judo: 3,33%
Voetbal: 6,66%
Skaten: 6,66%
Boks: 6,66%
Wonami: 6,66%
Fietsen: 3,33%
Zwemmen: 6,66%
Engelse les: 3,33%
Arabische les: 3,33%
Wandelen: 3,33%
Basket: 3,33%
Van alles: 6,74%

Piano: 28,57%
Gitaar: 42,85%
Viool: 10,71%
Niks: 17,85%

Gym: 4,76%
Lopen: 4,76%
Judo: 4,76%
Dansen: 4,76%
Zwemmen: 14,28%
Voetbal: 14,28%
Boks: 4,76%
Fietsen: 4,76%
Rolschaatsen: 4,76%
Basket: 4,76%
Klimmen: 4,76%
Alles: 9,52%
Geen: 19,04%

Ja: 80,95%
Nee: 9,52%
Kip: 4,76%
Lasagne: 4,76%
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2.4.Spelen met taal jongerenatelier:
2.4.1. Beschouwing Spelen met taal

D

it woensdagnamiddagatelier vindt wekelijks plaats van 13 tot 14u. De bedoeling is de
jongeren uit de buurt een plek te geven waar ze hun Nederlands kunnen oefenen en
verbeteren. Samen lezen, schrijven, reflecteren en filosoferen we.
Dit jaar werkten we onder andere met fijne jeugdboeken over mensen- en kinderrechten. Het
boek 'Rechtop met Obi en Odette' was een leuk verhaal om de jongeren bewuster te maken
over de zaken waar zij recht op hebben. Dit biedt een ideale gelegenheid om te polsen hoe zij
over mensenrechten nadenken. Waar worden hun rechten niet gerespecteerd? Waar zouden
zij graag recht op hebben?
Op sommige namiddagen hielpen we Isabella, een vaste deelneemster, bij haar huiswerk. Zij
beschikt thuis niet over een computer en moest voor school een taak op de computer maken.
Het doet goed om onze deelnemers op zo veel mogelijk vlakken te kunnen bijstaan.
Ondanks onze grote inzet om meer deelnemers aan te trekken, worden we overmand door
onmacht. We hebben zeer veel moeite gedaan om aantrekkelijke en kleurrijke flyers te maken,
we deelden op vele verschillende plaatsen flyers uit en we stelden ons programma in
verschillende scholen voor.
De taal-collage was een activiteit waarbij we vertrokken van de gevoelens die de deelnemers
op dat moment beleefden. Welke associaties roept dit bij hen op? En welke nieuwe associatie
volgt daarop? De woorden en begrippen moesten ze zoeken in verschillende kranten en
tijdschriften.
Een ander boeiend boek waarmee we gewerkt hebben was een boek over Malala Yousafzai.
Deze Pakistaanse kinderrechtenactiviste kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd
en ijver opdat meisjes waardig onderwijs mogen genieten.

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

25

+31

Spelen met taal

Totaal atelierparticipaties: 80
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2.4.2. Overzicht bezetting Spelen met taal 2017
Begeleiding:

Maaike Devreese, assistente: Marleen Schelfthout

Activiteit:
Maand-datum
11 januari
18 januari
25 januari
01 februari
08 februari
15 februari
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart
19 april
26 april
03 mei
10 mei
04 oktober
11 oktober
18 oktober
25 oktober
8 november
15 november
22 november
29 november
06 december
13 december
20 december

Beeldenstorm
Deelnemers
0
0
0
2
5
0
10
10
8
9
8
7
8
6
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
0

Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totaal ateliersessies:25

2017 jan.-dec.
Totaal participaties
0
7
37

15
14
3

3

1
Totaal participaties: 80

2.4.3.Profielen Spelen met taal voorjaar 2017.
Aantal
10*

Leeftijd
7,12j (gem.)

Geslacht
M: 12,50%
V: 87,50%

Graag school?
Ja: 87,50%
Neen: 12,50%

Woonplaats
Anderlecht: 37,50%
Brussel: 25%
Laken: 25%
Gn Antw.: 12,50%

Huisvesting
Huis: 25%
App.: 37,50%
Gn Antw: 37,50%

Kamers
1: 25%
3: 37,50%
5: 25%
Gn Antw: 12,50%

Samenstelling gezin
Getrouwd: 87,50%
Gn Antw.: 12,50%

Hoeveel thuis?
4: 12,50%
5: 12,50%
6: 37,50%
7: 12,50%
8: 25%

Thuistaal
Nederlands: 17,65%
Frans: 35,29%
Engels: 5,88%
Arabisch: 29,41%
Roemeens: 5,88%
Gn Antw.: 5,88%

Vrijetijd
Basket: 6,67%
Boks: 6,67%
Dans: 6,67%
Kleuren: 6,67%
Lezen: 6,67%
Skaten: 6,67%
Spelen: 13,33%
Theater: 6,67%
Voetbal: 13,33%
Zingen: 6,67%
Zwemmen: 6,67%
Gn Antw.: 13,33%

Instrument
Blokfluit: 8,33%
Gitaar: 16,67%
Piano: 25%;
Tamboerijn: 8,33%
Viool: 8,33%
Gn Antw.: 33,33%

Origine Ouders
Algerije: 12,50%
België: 25%
Guinea: 25%
Marokko: 12,50%
Roemenië: 12,50%
Gn Antw.: 12,50%
Werk ouders
Couture: 12,50%
Conciërge: 12,50%
Kok: 6,12%
Importeur: 6,12%
Werkt: 25%
Werkloos: 25%
Gn Antw.: 12,50%
KIK
Neen: 100%

Sport
Alles: 12,50%
Gym: 12,50%
Zwemmen: 12,50%
Gn Antw.: 62,50%

Geboorteland kind
België: 87,50%
Roemenië: 12,50%

Religie
Katholiek: 12,50%
Islam: 50%
Gn Antw.: 37,50%

Toekomst
Advocaat: 7,69%
Brandweer: 7,69%
Dokter: 15,38%
Kok: 7,69%
Kunstenaar: 15,38%
Vuilbak: 7,69%
Zoo: 7,69%
Gn Antw.: 30,77%
Graag friet?
Ja: 25%
Gn Antw.: 75%

*2 personen geen boekje ingevuld, dus percentages berekend op 8 deelnemers. (1) 17 antwoorden; (2) 13 antwoorden; (3) 15 antwoorden; (4) 12 antwoorden
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2.4.4.Profielen Spelen met taal najaar 2017:
inschrijving.

1

Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

1

11

V: 100%

Ja: 100%

Roemeens: 100%

Geboorteland kind

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Roemenië: 100%

Anderlecht: 100%

App.: 100%

7: 100%

Werkend: 100%

Religie

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Thuistaal

KIK

Katholiek: 100%

Alleenstaand: 100%

7: 100%

Nederlands: 33,33%
Engels: 33,33%
Roemeens: 33,33%

Neen: 100%

Toekomst

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Advocaat: 25%
Dokter: 25%
Kok: 25%
Kunstenaar: 25%

Basket: 25%
Boksen: 25%
Skaten: 25%
Zwemmen: 25%

Gitaar: 33,33%
Piano: 33,33%
Viool: 33,33%

Alles: 100%

Ja: 100%
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2.5.Keramiekatelier voor jongeren:
2.5.1. Beschouwing Keramiekatelier voor jongeren:
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/atelier-keramiek-12-18-jaar-3/2018-02-08/

D

e doelstelling van dit atelier is: jongeren spelenderwijs verschillende
boetseertechnieken bijbrengen. Ook het bewerken van klei en de daartoe
gebruikelijke handvaardigheden worden in dit atelier uitvoerig toegelicht en beoefend.

•
•
•
•

Maskers en dieren vormen rond papierproppen met platen klei: inleiding tot
monumentaal werk
Duimpotten en opbouw met rolletjes ( colombien techniek): vervaardigen vaatwerk.
Bas-reliëf en mozaïek puzzels: twee dimensionaal en driedimensionaal vormgeven.
Glazuren: kleur aanbrengen.

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Nieuw atelieraanbod

23

Keramiekatelier voor jongeren

Totaal atelierparticipaties: 15

Verschil
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2.5.2. Overzicht bezetting Keramiekatelier jongeren 2017
Begeleiding Malanka Lannoyé, assistent: Marleen Schelfthout
Activiteit: Keramiek jongeren

Beeldenstorm

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

2017 jan.-dec.
Totaal participaties

12 januari
19 januari
26 januari

0
0
0

1
1
1

0

02 februari
09 februari
16 februari
23 februari

0
0
0
0

1
1
1
1

0

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

0
0
1
1

1
1
1
1

2

20 april
27 april

1
2

1
1

3

06 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober

1
1
1
1

1
1
1
1

4

09 november
16 november
23 november
30 november

1
1
1
1

1
1
1
1

4

07 december
14 december
21 december

1
0
1

1
0
1

2

Totaal ateliersessies: 23

Totaal participanten: 15

2.5.3. Profielen Jongerenkeramiek 2017:
inschrijvingen:

2

Aantal

Leeftijd (gem.)

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

2

11

M: 50%
V: 50%

Ja: 100%

Grieks: 50%
Roemeens: 50%

Geboorteland kind

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

België: 50%
Roemenië: 50%

Anderlecht: 50%
Schaarbeek: 50%

Huis: 50%
App.: 50%

3: 50%
7: 50%

Werkt: 100%

Religie

Samenstelling gezin

Hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Katholiek: 50%
Joods: 50%

Getrouwd: 50%
Gn Antw.: 50%

3: 50%
7: 50%

Nederlands: 25% Frans:
25%
Engels: 25%
Roemeens: 25%

Neen: 100%

Toekomst (2)

Vrije tijd (2)

Instrument (1)

Sport

Graag friet?

Acteur: 20%
Advocaat: 20%
Dokter: 20%
Kok: 20%
Kunstenaar: 20%

Basket: 10%
Boksen: 10%
Gitaar: 10%
Grieks: 10%
Niets: 10%
Notenleer: 10%
Skaten: 10%
Studie: 10%
Zwemmen: 20%

Gitaar: 50%
Piano: 25%
Viool: 25%

Alles: 50%
Zwemmen: 50%

Ja: 50%
Gn Antw: 50%

(1) 4 antwoorden; (2) 5 antwoorden; (3) 10 antwoorden
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2.6. Multi-media & Muziek voorjaar 2017:
2.6.1.Beschouwing Multi-media & Muziek voorjaar 2017:
http://beeldenstorm.be/web/beletterd-betekend/agenda-item/atelier-muziek-vanaf-14-jaar-16/

D

e samenwerking die wij reeds een aantal jaren met Levenslust hebben uitgebouwd wint
aan belangstelling bij de professionele krachten van dit centrum.
De communicatie en de doorstroom naar de betrokken begeleiders is echter aan
verbetering toe. 2017/2018 werd er onderzocht hoe wij ons beter kunnen afstellen op deze
bijzondere doelgroep. De aanleiding hiertoe was dat wij melding kregen dat er wat verandering
op til is in de personeelsbezetting van Levenslust, vanwege de opruststelling van onze huidige
coördinator en aanspreekpunt aldaar.
Voorbereidende gesprekken bieden ons een gunstig perspectief voor het seizoen 2018/2019.
Verschillende jonge begeleiders hebben zich geëngageerd in een aantal projecten op
Beeldenstorm. Zo zal de vernieuwde begeleidersequipe waken over het geven van meer
ruchtbaarheid van onze evenementen. De jonge garde streeft naar een actievere participatie
bij de voorbereiding van een reeks activiteiten waaronder:
• de realisatie van een aantal opvoedkundige kortfims
• de verdere uitbouw van de vakantieateliers
• een onderzoek naar de integratie van het evenement ”het beest in de mens”,
tentoonstellingspark op het domein Levenslust
De ervaringen opgedaan tijdens de ateliersessies Multi-media muziek hebben ook geleid tot
een vernieuwd atelier dat zich toespitst op street art. Met deze accentverschuiving wil de
begeleider van dit atelier meer nadruk leggen op het gebruik en het omgaan met de publieke
ruimte en op de expressieve mogelijkheden die in de ruimte kunnen ontstaan. Muziek blijft
uiteraard een belangrijk item evenals de vervaardiging van instrumenten en het
experimenteren op zelfgemaakte instrumenten. Hoofddoel van dit atelier en het aansluitend
atelier rond street art blijft jongeren op een plezierige, constructieve en creatieve manier
maatschappijkritisch te maken.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

10

16

+6

Totaal atelierparticipaties: 100

39

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

2.6.2.Overzicht bezetting Multi-media & Muziek jongeren 2017
Begeleiding Jeroen Smets, assistent: Olivier Tomasi
Activiteit:
Multimedia & Muziek

Beeldenstorm

Maandag. Telkens 1 sessie:
17u-20u

2017 jan.-juni.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

09 januari
16 januari
23 januari
30 januari

7
6
9
7

1
1
1
1

29

06 februari
13 februari
20 februari

7
10
7

1
1
1

24

13 maart
20 maart
27 maart

7
6
7

1
1
1

20

24 april

6

1

6

15 mei
22 mei
29 mei

5
0
0

1
1
1

5

12 juni
19 juni

9
7

1
1

16

Totaal ateliersessies: 16

Totaal participaties: 100
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2.6.3.Profielen Muziek & Multimedia voorjaar 2017: 10 inschrijvingen.
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

10*

17j
(gem.)

M: 71,43%
V: 28,57%

Ja: 42,86%
Neen: 14,29%
Soms: 14,29%
Gn Antw.: 28,57%

Angola: 7,14%
België: 64,29%
Congo: 7,14%
Nederland: 7,14%
Gn Antw.: 14,29%

Afrika: 14,29%
België: 71,43%
Gn Antw: 14,29%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Outer (Ninove): 14,29%
Molenbeek: 14,29%
Booischot: 14,29%
Lennik: 14,29%
Gn Antw.: 42,86%

Huis: 14,29%
Gn Antw: 85,71%

4: 28,57%
5: 14,29%
9: 14,29%
Gn Antw: 42,86%

Elektricien: 7,14%
Werkloos: 7,14%
Werkt: 35,71%
Ziek: 7,14%
Gn Antw: 42,86%

Zedenleer: 14,29%
Atheïst: 14,29%
Gn Antw: 71,43%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Toekomstig beroep (2)

Getrouwd: 14,29%
Alleenstaand: 28,57%
Gn Antw: 57,14%

3: 14,29%
4: 28,57%
8: 14,29%
Gn Antw: 42,86%

Nederlands: 45,45%
Frans: 18,18%
Engels: 9,09%
Portugees: 9,09%
Lingala: 9,09%
Twi: 9,09%

/

Tatoeëerder: 12,50%
Kapster: 12,50%
Musical: 12,50%
Mecanicien: 12,50%
Gn Antw.: 50%

Vrije tijd (3)

Instrument

Sport

Graag friet?

Leren rijden: 8,33%
Vrienden: 16,67%
Films: 8,33%
Sport: 25%
Rusten: 8,33%
Beeldenstorm: 16,67%
Gn Antw.: 16,67%

Piano: 28,57%
Bas: 14,29%
Gn Antw.: 57,14%

Voetbal: 14,29%
Fietsen: 14,29%
BMX'n: 14,29%
Gn Antw: 57,14%

Ja: 28,57%
Pizza: 14,29%
Gn Antw: 57,14%

*3 personen geen boekje ingevuld, percentages op 7 personen berekend.
(1): 11 antwoorden; (2): 8 antwoorden; (3): 12 antwoorden.
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2.7. Street art
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2.7.1. Beschouwing Street art
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/atelier-muziek-street-art-14-18-jaar-3/2018-03-05/

S

treet art, een zeer brede en diverse artistieke stroming, is onze invalshoek waarmee we
het jaarthema aansnijden. Een (bijna te) evidente keuze, maar niettemin vol
uitdagingen. De jongeren, de deelnemers, vragen er niet liever om gehoord te worden
en hiervoor de middelen en technieken aangereikt te krijgen. Een van de kenmerken van
Street Art is namelijk het individu op straat een stem te geven, een plek te geven, middenin
het publieke woon- en werkterrein.
Een zeer hedendaagse invalshoek, met de mondiale doorbraak van internetsites zoals
YouTube waarbij iedereen iets in de buitenwereld kan sturen, home studio’s waarbij het nu
mogelijk is om voor een kleine investering je eigen muziek professioneel uit te brengen, graffitiartiesten die door stadsbesturen en vervoersmaatschappijen gevraagd worden om
inspirerende en sociaal geëngageerde initiatieven op te starten, een eindeloze lijst.
Maar ook een invalshoek diepgeworteld in het verleden. Van een nabij verleden met onder
andere de revoluties van de jaren zestig, vrije radio, het antikapitalisme, anti establishment,
tot een iets verder verleden, waar vaak opstanden en oorlogen de rechten en plichten in
evenwicht moesten houden, een tijd die ons uitdaagde om de drukpers uit te vinden, in klei te
krassen, dieren te schilderen, te zingen.
In het maandagavondatelier worden zowel muzikale als beeldende activiteiten aangeboden in
de vorm van o.a. eigen instrumentale composities en het ontwerpen van artistieke
platenhoezen. Ook andere muzische takken worden in de ateliers benaderd. Zo is ook taal
een belangrijk aspect in het atelier, zowel voor de kwaliteit en diepgang van de activiteiten als
voor de betrokkenheid van de deelnemers: een tekst schrijven, zichzelf goed te verwoorden,
zijn mening verdedigen, iets voorstellen aan de groep, ...
Een bijkomend gegeven is de leeftijd van de deelnemers: tien tot achttien jaar, de meerderheid
tussen twaalf en zestien.
Om de mening van de deelnemers vorm te geven gingen we de voorbije maanden aan de
slag met verschillende druktechnieken, mixed media en computerprogramma's. We
ontwierpen onze eigen slogans op t-shirts. We bespraken en bespeelden een hele reeks
instrumenten, maakten eigen composities op allerlei verschillende manieren.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

9

+9

Street art

Totaal atelierparticipaties: 59
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2.7.2. Overzicht bezetting Street art jongeren 2017
Begeleiding Jeroen Smets, assistenten: Olivier Tomasi, Patsha Bay
Mukuna, Mehdi Maillet.
Activiteit: Muziek & Street Art “Na
School”
Maand-datum
02 oktober
09 oktober
16 oktober
23oktober
06 november
20 november
27 november
11 december
18 december

Beeldenstorm

Maandag. Telkens 1 atelier 18u-20u

2017 okt.-dec.

Deelnemers
1
12
10
2
8
8
1
11
6

Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Totaal ateliersessies:9

Totaal paricipaties
25

17

17
Totaal participaties:59

2.7.3. Profielen Muziek & Street Art najaar 2017
Inschrijvingen: 24
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Leeftiid (gem.)
13,62

Niveau Nederlands?
Goed: 83,33%
Moedertaal: 4,16%
Redelijk: 4,16%
Prima: 4,16%
Gn.Antw.: 4,16%

Levensovertuiging?
Zedenleer: 16,66%
Christelijk: 29,16%
Islam: 8,33%
Niet gelovig: 8,33%
Gn.Antw.: 37,5

Geslacht
V: 45,83%
M:54,16%

Woonplaats
Denderleeuw : 4,16%
Lennik: 12,5%
Mechelen: 12,5%
Putte: 4,16%
Koekelberg: 4,16%
Oostende: 4,16%
Schaarbeek: 4,16%
Aarschot: 4,16%
Aalst: 8,33%
Borgerhout: 4,16%
Antwerpen: 4,16%
Boom: 4,16%
Galmaarden: 4,16%
Weerde: 4,16%
Gn. Antw: 20,91%

Soort werk? Of in de toekomst?
Danseres: 4,16%
Kok: 8,33%
McDonalds: 4,16%
Logistiek: 4,16%
Jeugdzorg: 4,16%
Elektricien: 4,16%
Lasser: 8,33%
Bokser: 4,16%
Bouwvakker: 4,16%
Architect: 4,16%
Marmer bewerker: 4,16%
Magazijn medewerker:4,16%
Voetballer: 4,16%
Kinderbegeleidster: 4,16%
Modeontwerpster: 4,16%
Een vrouw: 4,16%
Politieman: 4,16%
Professionele schoonmaker: 8,33%
Gn. Antw: 12,61%
Samenstelling gezin/familie?
Iedereen leeft nog: 4,16%
Gescheiden (ouders): 33,33%
Getrouwd (ouders): 33,33%
Gn.Antw.: 29,16%

breekt wet

Geboorteland?
België: 79,16%
Roemenië: 4,16%
Ethiopië: 4,16%
Gn Antw.: 12,5%

Voedingsgewoontes?
Omnivoor: 58,33%
McDonalds: 8,33%
Italiaans: 12,5%
Halal: 4,16%
Gn. Antw.: 16,66%

Huisvesting?
Huis: 58,33%
Appartement: 29,16%
Levenslust: 12,5%

Hobby’s?
Dans: 2,5%
Fitness: 5%
Paardrijden: 7,5%
Zingen: 7,5%
Muziek: 2,5%
Kunst: 2,5%
Lezen: 2,5%
Slapen: 2,5%
Eten: 2,5%
Voetbal: 15%
Wandelen: 2,5%
Zwemmen: 5%
Dieren verzorgen: 2,5%
Pingpong: 2,5%
Tekenen: 2,5%
Basket: 2,5%
Tennis: 2,5%
Beeldenstorm: 2,5%
videogames: 2,5%
Vissen: 2,5%
Sporten: 2,5%
Gn. Antw: 20%

Thuis taal
Aalst dialect: 3,57%
Engels: 7,14%
Kroatisch: 7,14%
Nederlands: 50%
Frans: 17,85%
Roemeens: 3,57%
Vilvoorde: 3,57%
Arabisch: 3,57%
Gn.Antw.: 3,57%

45

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

Richting op school?

Welke school?

Sociale Media?

Grootkeuken: 8,33%
Houtbewerking: 4,17%
Logistiek: 8,33%
Voeding/verzorging: 4,17%
Deeltijds: 4,17%
BSO: 4,17%
Hoeklassen: 4,17%
BUSO: 16,67%
Bouw: 4,17%
Levenslust: 4,17%
Professionele schoonmaak: 4,17%
Leren en werken Halle: 4,17%
Gn. Antw.: 29,17%

BUSO: 4,16%
Don Bosco Halle: 41,66%
Sigo Lennik: 16,66%
Schoolhuis Opwijk: 4,16%
Zaveldal: 4,16%
Anneesens: 4,16%
Gn.Antw.: 25,04%

Facebook: 30%
Snapchat: 10%
Instagram: 20%
Gsm: 3,33%
Ja: 10%
Computer: 3,33%
Tuurlijk: 3,33%
YouTube: 3,33%
Gn.Antw.: 16,66%

Sport?
Dans/ballet: 8%
Lopen: 4%
Voetbal: 25%
Fitness: 8%
Karting: 4%
Judo: 4%
Vissen: 4%
Boksen: 4%
Paardrijden: 4%
Gn. Antw.: 36%

Muziekbeoefenaar?
Instrumenten?
Gitaar: 20,83%
Piano: 12,5%
Viool/Cello: 4,16%
Geen: 62,5%

Andere digitale
communicatie
middelen?
Tablet: 3,7%
PC: 3,7%
Alles: 3,7%
Veel: 3,7%
Gsm: 11,11%
Twitter: 3,7%
Hotmail: 3,7%
Gmail: 3,7%
Snapchat: 7,40%
Gn.Antw.: 55,55%

Band, zanger of zangeres?

Soort films?

Cut_: 3,33%
Harley Quinn: 6,66%
Justin Bieber: 3,33%
Shakira: 6,66%
K3: 3,33%
Little Mix: 3,33%
Van alles: 6,66%
Nishka: 6,66%
Engelse rap: 3,33%
Luke Friend: 3,33%
Theresa: 3,33%
Michael Jackson: 3,33%
The Chainsmokers: 3,33%
Tourist Lemc: 3,33%
Lacrim: 3,33%
Gn.Antw.:36,66%

Horror: 16%
Suicide Squad: 4%
Disney: 4%
Romantiek: 4%
Van alles: 8%
Comedy: 4%
Terminator: 4%
Familie: 4%
Gn. Antw.: 52%
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2.8.Atelier gezonde voeding, voor jongeren onderdeel van het
maandagavondatelier:

2.8.1.Beschouwing Atelier gezonde voeding, voor jongeren

D

it atelier vond plaats op maandagavond als onderdeel van het muziekatelier voor
jongeren Reeds vorig schooljaar voorzagen we de deelnemers telkens van een
gezonde snack tijdens de korte pauzes: fruit, koekjes, sappen, enzovoorts. Dit
schooljaar breidden we dit aspect uit tot een werkelijk onderdeel van het atelier. Iedere week
gaan we aan de slag met een nieuw recept, gaande van een snack, dessert, taart tot
compleet hoofdgerecht.
Al is het koken niet onbekend bij de deelnemers toch appreciëren ze enorm de simpele
maar heerlijke gerechten en recepten.
We merkten ook op dat de deelnemers maar weinig of geen tijd hebben om iets op voorhand
te eten, want ze vertrekken meestal meteen na school naar de lokalen van Beeldenstorm.
Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor het reeds fragiele concentratievermogen van de
deelnemers, om met een zekere honger aan het atelier te beginnen.
Ook het sociale aspect van het onderdeel gezonde voeding is belangrijk: het samen koken,
tafels dekken, eten en afruimen. De groep gedraagt zich hechter en ervaart de ateliers nog
meer als een aaneenschakeling van aangename, leerzame, speelse en gediversifieerde
momenten.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Gezonde voeding

6

-11

20

Totaal atelierparticipaties: 39

2.8.2.Overzicht bezetting gezonde voeding voor jongeren
Begeleiding: Jeroen Smets assistenten: Olivier Tomasi, Patsha Bay
Mukuna
Activiteit: Gezonde voeding
Maand-datum
16 oktober
25 oktober
06 november
20 november
27 november
18 december

Beeldenstorm
Deelnemers
10
10
4
8
1
6

Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
Totaal ateliersessies:6

2017 jan.-dec.
Totaal participaties

Totaal participaties:39
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2.8.3.Profielen Jeugdatelier Muziek, Street Art en Gezonde voeding
najaar 2017
Inschrijvingen: 24
Leeftiid (gem.)
13,62

Geslacht
V: 45,83%
M:54,16%

Niveau Nederlands?
Goed: 83,33%
Moedertaal: 4,16%
Redelijk: 4,16%
Prima: 4,16%
Gn.Antw.: 4,16%

Levens-overtuiging?
Zedenleer: 16,66%
Christelijk: 29,16%
Islam: 8,33%
Niet gelovig: 8,33%
Gn.Antw.: 37,5

Welke school?
BUSO: 4,16%
Don Bosco Halle: 41,66%
Sigo Lennik: 16,66%
Schoolhuis Opwijk: 4,16%
Zaveldal: 4,16%
Anneesens: 4,16%
Gn.Antw.: 24,04%

Woonplaats
Denderleeuw : 4,16%
Lennik: 12,5%
Mechelen: 12,5%
Putte: 4,16%
Koekelberg: 4,16%
Oostende: 4,16%
Schaarbeek: 4,16%
Aarschot: 4,16%
Aalst: 8,33%
Borgerhout: 4,16%
Antwerpen: 4,16%
Boom: 4,16%
Galmaarden: 4,16%
Weerde: 4,16%
Gn Antw: 20,91 %

Geboorteland?
België: 79,16%
Roemenië: 4,16%
Ethiopië: 4,16%
Gn Antw.: 12,5%

Soort werk? Of in de toekomst?
Danseres: 4,16%
Kok: 8,33%
McDonalds: 4,16%
Logistiek: 4,16%
Jeugdzorg: 4,16%
Elektricien: 4,16%
Lasser: 8,33%
Bokser: 4,16%
Bouwvakker: 4,16%
Architect: 4,16%
Marmer bewerker: 4,16%
Magazijn medewerker:4,16%
Voetballer: 4,16%
Kinderbegeleidster: 4,16%
Modeontwerpster: 4,16%
Een vrouw: 4,16%
Politieman: 4,16%
Professionele schoonmaker: 8,33%
Gn Antw: 12,61%
Samenstelling
gezin/familie?
Iedereen leeft nog: 4,16%
Gescheiden (ouders): 33,33%
Getrouwd (ouders): 33,33%
Gn.Antw.: 29,16%

Richting op school?
Grootkeuken: 8,33%
Houtbewerking: 4,17%
Logistiek: 8,33%
Voeding/verzorging: 4,17%
Deeltijds: 4,17%
BSO: 4,17%
Hoeklassen: 4,17%
BUSO: 16,67%
Bouw: 4,17%
Levenslust: 4,17%

Voedingsgewoontes?
Omnivoor: 58,33%
McDonalds: 8,33%
Italiaans: 12,5%
Halal: 4,16%
Gn. Antw.: 16,66%

Huisvesting ?
Huis: 58,33%
Appartement: 29,16%
Levenslust: 12,5%

Hobby’s?

Thuis taal?

Dans: 2,5%
Fitness: 5%
Paardrijden: 7,5%
Zingen: 7,5%
Muziek: 2,5%
Kunst:2,5%
Lezen: 2,5%
Slapen: 2,5%
Eten: 2,5%
Voetbal: 15%
Wandelen: 2,5%
Zwemmen: 5%
Dieren verzorgen: 2,5%
Pingpong: 2,5%
Tekenen: 2,5%
Basket: 2,5%
Tennis: 2,5%
Beeldenstorm: 2,5%
videogames: 2,5%
Vissen: 2,5%
Sporten: 2,5%
Gn Antw: 20%

Aalst dialect: 3,57%
Engels: 7,14%
Kroatisch: 7,14%
Nederlands: 50%
Frans: 17,85%
Roemeens: 3,57%
Vilvoords: 3,57%
Arabisch: 3,57%
Gn.Antw.: 3,57%

Sociale Media?
Facebook: 30%
Snapchat: 10%
Instagram: 20%
Gsm: 3,33%
Ja: 10%
Computer: 3,33%
Tuurlijk: 3,33%
YouTube: 3,33%
Gn.Antw.: 16,66%
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Professionele schoonmaak: 4,17%
Leren en werken Halle: 4,17%
Gn. Antw.: 29,17%
Andere digitale communicatiemiddelen?
Tablet: 3,7%
PC: 3,7%
Alles: 3,7%
Veel: 3,7%
Gsm: 11,11%
Twitter: 3,7%
Hotmail: 3,7%
Gmail: 3,7%
Snapchat: 7,40%
Gn.Antw.: 55,55%
Band, zanger of zangeres?
Cut_: 3,33%
Harley Quinn: 6,66%
Justin Bieber: 3,33%
Shakira: 6,66%
K3: 3,33%
Little Mix: 3,33%
Van alles: 6,66%
Nishka: 6,66%
Engelse rap: 3,33%
Luke Friend: 3,33%
Theresa: 3,33%
Michael Jackson: 3,33%
The Chainsmokers: 3,33%
Tourist Lemc: 3,33%
Lacrim: 3,33%
Gn.Antw.:36,66%

Muziekbeoefenaar?Instrumenten?
Gitaar: 20,83%
Piano: 12,5%
Viool/Cello: 4,16%
Geen: 62,5%

Festivals, cinema, museum
of theater?
Cinema: 38,46%
Festivals: 7,69%
Theater: 7,69%
Gn.Antw.: 46,15%

Soort films?

Sport?

Horror: 16%
Suicide Squad: 4%
Disney: 4%
Romantiek: 4%
Van alles: 8%
Comedy: 4%
Terminator: 4%
Familie: 4%
Gn. Antw.: 52%

Dans/ballet: 8%
Lopen: 4%
Voetbal: 25%
Fitness: 8%
Karting: 4%
Judo: 4%
Vissen: 4%
Boksen: 4%
Paardrijden: 4%
Gn. Antw.: 36%
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2.9. Crea-lab Mixed Media-atelier:
2.9.1. Beschouwing Crea-lab Mixed Media-atelier:
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/atelier-crea-lab-10-99-jaar-3/2018-01-18/

D

it atelier vindt plaats op donderdagavond van 18 tot 20u. Het is een mixed media atelier
waarbij we verschillende creatieve technieken gebruiken. Ook hier ervaarden we
ondanks onze inzet en enthousiasme dat er jammer genoeg weinig deelnemers waren.
Ondanks onze grote inzet om velen te bereiken en ons sterk programma, was er een zeer
matige opkomst. Hierbij een kleine greep uit ons aanbod.
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod Crea-lab

27

+27

Totaal atelierparticipaties: 12

Keramiek: bas-relief - allemaal beestjes

•
•
•

droge naaldets

Een greep uit de andere ateliers:
Een dagboek met illustraties in droge naald etstechniek
Spelen met evenwicht tussen licht en donker. M.C. Escher
Masker in klei geïnspireerd op James Ensor (vrijheid van expressie, hoe voel jij je
vandaag?)

Dagboek Lino/mixed media
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2.9.2. Overzicht bezetting Crea-lab Mixed Media-atelier: Begeleiding:
Maaike Devreese, assistente: Marleen Schelfthout
Activiteit: Crealab

Beeldenstorm

Donderdag telkens 1 sessie
16u-18u

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal paricipaties

12 januari
19 januari
26 januari

0
0
0

1
1
1

0

02 februari
09 februari
16 februari
23 februari

0
0
0
0

1
1
1
1

0

09 maart
16 maart
23 maart
30 maart

0
0
0
0

1
1
1
1

0

20 april
27 april

0
0

1
1

0

04 mei
11 mei
18 mei

0
0
0

1
1
1

0

01 juni
08 juni

0
0

1
1

0

06 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober

0
2
1
2

0
1
1
1

5

09 november
16 november
23 november
30 november

2
1
1
1

1
1
1
1

5

07 december
14 december
21 december

1
0
1

1
0
1

2

Totaal ateliersessies: 27

Totaal participanten: 12

Druktechnieken: dagboek in linosnede
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2.9.3. Profielen Crea-lab najaar 2017. Inschrijvingen: 2
Leeftijd

Geslacht

Woonplaats

Geboorteland?

11: 50%
72: 50%

V: 50%
M: 50%

Anderlecht: 100%

België: 50%
Roemenië: 50%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Huisvesting ?

Omnivoor: 100%

Heel goed: 50%
Schoolniveau: 50%

Soort werk? Of in de
toekomst?
Advocaat: 20%
Kunstenaar: 20%
Kok: 20%
Dokter: 20%
Nvt: 20%

Levensovertuiging?

Samenstelling familie?

Hobby’s?

Thuis taal?

Christendom: 100%

Alleenstaand: 100%

Zwemmen: 14,28%%
Skaten: 14,28%
Boksen: 14,28%
Basket: 14,28%
Dansen: 14,28%
Koken: 14,28%
Keramiek: 14,28%

Frans: 25%
Nederlands: 50%
Engels: 12,5%
Roemeens: 12,5%

Appartement, twee slaapkamers:
100%

Dagboek Lino/mixed media
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2.10. Schoolvakanties Levenslust:
uitwisseling jeugd Brussel – Pajottenland
http://beeldenstorm.be/web/ateliers/vakantieateliers/

2.10.1.Beschouwing Schoolvakanties Levenslust: uitwisseling jeugd
Brussel – Pajottenland

N

a een positieve evaluatie van de reeks ateliers van het jaar 2016-2017, waarbij kwetsbare kinderen
en jongeren via muzische werkvormen gestimuleerd worden om hun weerbaarheid en
zelfstandigheid te verhogen, zetten we deze benadering verder. De leidraad is het jaarthema Nood
breekt Wet. De sleutelwoorden en betrachtingen van deze werking zijn:
- recyclage
- DIY (Do It Yourself)
- durven en kunnen uiten van (tegendraadse) gedachten en gevoelens
- multiculturaliteit
- gelijkheid
- openstaan voor 'het andere'
- schoonheid
In 2016 gingen tieners uit het kansarme Kuregem een vrijetijdsengagement aan met kinderen uit het Medisch
Pedagogisch Instituut Levenslust in Lennik. Jongeren uit de grootstad gaan naar "de buiten" (tijdens de
vakanties) en omgekeerd (tijdens het schooljaar). Ze participeren samen in een creatief proces, waarbij
verschillende kunstvormen via een intensieve atelierwerking worden ingezet. Het artistieke personeel van
Beeldenstorm organiseert tijdens het academiejaar 2016:
• wekelijks atelier multimedia en muziekscenario, opname, montage en ritmes,
muziekinstrumenten maken, decor voor een muziekclip.
• wekelijks atelier textiele werkvormen (intergenerationeel): basistechnieken van de naaimachine,
ontwerpen, restylen van eigen kledij of attributen.
• Wekelijks atelier keramiek (intergenerationeel)
• Wekelijks atelier multimedia: 'linking ket': camerawerk, opnamestudio runnen, kortfilmpjes maken...
• vakantieperiodes: drie opéénvolgende dagen creatieve ateliers in Levenslust vzw (Lennik) voor
jongeren die er verblijven en jongeren uit Anderlecht.
Opmerkingen bij de doelgroep van het project:
Veel jongeren uit Kuregem groeien op in problematische leefsituaties: spanningen veroorzaakt door het
opgroeien tussen twee culturen, gebrek aan ruimte om zich te kunnen uitleven, kansarmoede... Dit kan leiden
tot opvoedingsproblemen, waarbij de ouders vaak geen raad weten.
Ook de tieners in MFC Levenslust zijn vaak jongeren met een moeilijke levensloop: problematische
gezinssituaties, leerstoornissen en gedragsproblemen...
Mogelijk werden zij via jeugdbeschermende maatregelen in het instituut geplaatst.

Belang van het project:
Het project wil deze twee bijzondere doelgroepen samenbrengen en beoogt hiermee volgende
doelstellingen:
– De ouders van Kuregem bewust maken dat er wel degelijk gespecialiseerde hulp kan geboden worden aan
kinderen met een mentale problematiek. Vaak worden die kinderen, om cultuurgebonden redenen, tussen de
vier muren van het gezin weggecijferd.
– Begeleiders van het MPC Levenslust leren de stap zetten buiten de muren van 'het instituut'. Zij krijgen een
hele resem van creatieve ateliers mee, die hen kunnen inspireren of motiveren om zelf creatiever met de jongeren
om te gaan.
– Beide doelgroepen leren met elkaar omgaan. Samen aan de slag gaan verbreedt voor beide groepen de
horizon, ze leren met 'de ander' omgaan en samenwerken, waarbij ze geconfronteerd worden met hun
eigen vooroordelen en stereotypen. Dit is een leerzaam en rijk proces.
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Het clichédenken rond 'anders' zijn, kansarmoede... wordt doorbroken. Vaak zijn deze jongeren zeer
creatief en kunnen zij hun 'kunsten' en mogelijkheden via toonmomenten naar hun eigen leefwereld, maar
vooral ook aan de buitenwereld tonen. Dit leidt tot een destigmatisering bij het grote publiek en een
'boost' voor het zelfvertrouwen van deze jongeren. Duurzame impact van het project:
– Door de leefwerelden van deze twee bijzondere groepen samen te brengen, beogen wij een duurzame
uitwisseling tussen de kinderen van een arme wijk uit de grootstad met de kinderen van een redelijk
gesloten gemeenschap in een mooie landelijke omgeving.
– Wij wensen in het Brusselse een geborgen creatieve oase aan te bieden aan de kwetsbare jongeren van
MFC Levenslust.
– De lokalen van Beeldenstorm worden de uitvalbasis voor een boeiende verkenning van Brussel.
– Aan de Kuregemse jongeren willen wij een groene, speelse omgeving aanbieden in het MFC Levenslust.
Het domein Levenslust wordt de uitvalsbasis voor boeiende projecten rond kunst en natuurbeleving.
– Kinderen en jongeren leren elkaars mogelijkheden en beperkingen kennen en ze scheppen samen speelen leerplaatsen.

Opvoedkundige waarde van het project:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bijbrengen van een positief denkbeeld;
Wegwerken van schoolmoeheid;
Creatief leren omgaan met problemen, aanscherpen van de creatieve intelligentie;
Creatief denken en handelen bevorderen;
Jongeren leren communiceren via moderne communicatietechnieken;
Op een doordachte manier leren opkomen voor de eigen mening;
Leren uit de geschiedenis
Leren uit conflicten;
Zoeken naar oorzaken van kwaad en misdaad;
Omgaan met diversiteit;
Emphatie leren opbrengen voor slachtoffers vanuit een multiculturele visie;
Werken aan taalachterstand;
Stimuleren van een gezonde leer- en arbeidsattitude;
Leren doorzetten tijdens het productieproces;
Zwakkeren stimuleren en helpen;
Leiding geven en leiding aanvaarden;
Het vinden van plezier in een uitdaging.

Toelichting bij de doelgroep jongeren MFC Levenslust:
De participanten aan de volgende activiteiten, zijn jongeren verbonden aan het Medisch Multifunctioneel
Centrum Levenslust. Meer dan de helft van deze kinderen zijn van Brusselse origine en zijn nog gedomicilieerd
op het ouderlijk adres. Sommige jongeren zijn in semi-internaat, dat wil zeggen dat zij gedeeltelijk verblijven in
het instituut en regelmatig de thuisbasis opzoeken. Anderen resideren, wegens kinderbeschermende
maatregelen, voltijds in Levenslust en dit tot ze de schoolbanken verlaten. Dit laatste geldt trouwens voor alle
jongeren van de doelgroep.
Een tiental jongeren woont in een module “begeleid wonen” in Sint- Jans- Molenbeek.
De andere helft van de jongeren is grotendeels afkomstig uit de Brusselse rand. Ongeveer 20% van deze
doelgroep volgt onderwijs in een Brusselse school.
Na hun vorming in dit centrum is het voor alle jongeren een betrachting om aanknoping te vinden met hun
oorspronkelijke woonplaats, voor een groot gedeelte is dat dus Brussel. De activiteiten die Beeldenstorm
voor deze doelgroep inricht zijn er voornamelijk op toegespitst om bij de jongeren de voeling met hun
oorspronkelijke habitat te versterken en positief te benaderen, zodat de herintegratie in de grootstad zich
op een geleidelijke, haast naadloze manier kan voltrekken.

Toelichting bij de participerende Brusselse kinderen:
De Brusselse jongeren die meestappen in het aanbod zijn jongeren uit de scholen van de buurt en residenten
van het Klein Kasteeltje. Vooral tijdens de vakantiewerking trachten we een bezetting van 50% jongeren uit de
Brusselse buurten en 50% jongeren uit Levenslust te bewerkstellige
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Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Vakantieateliers Levenslust

29

?

breekt wet

Verschil

Totaal atelierparticipaties: 236

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Vakantieateliers Levenslust
Gezonde voeding

14

+2

20
Gezonde voeding

Totaal atelierparticipaties: 90
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2.10.2. Krokusatelier 27 en 28 februari & 01 maart 2017
Begeleiding: Marianne Verwilghen, Jeroen Smets
assistentie: Marleen Schelfthout, Levi Capron, Olivier Tomasi

nood

breekt wet

Nood breekt wet: Onderwaterwereld
We gaan 1000 jaar vooruit in de toekomst. De ijskappen zijn gesmolten en de wereld
staat helemaal onder water. De mensen en de dieren zijn geëvolueerd naar
onderwaterwezens. Wat eten deze mensen, hoe beleven ze kunst, muziek, maken ze
schilderijen en beeldhouwwerken ? Een ontdekkingstocht in de onderwaterwereld van
de toekomst!
Samen met de deelnemers gingen we op ontdekkingstocht. We ervoeren unieke
sensaties. We maakten lekkere tussendoortjes van zeewier, we vervaardigden
panfluiten waarmee wij communiceerden in een nieuwe “taal”. We boetseerden
ongekende en imaginaire onderwaterwezens, tekenden en schilderden mooie en
woeste onderwaterlandschappen en realiseerden een kortfilm met onze zelfgemaakte
decors en figuren.
Door middel van een gepaste inleidende tekst, geschreven door één van de
begeleiders, konden de deelnemers zich meteen plaatsen in het verhaal. Ze lieten hun
verbeelding de vrije loop en éénieder verwonderde zich over de prachtige resultaten.
Een storm van verbeelding waar nood de wet breekt
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2.10.3. Lenteatelier 11, 12, 13 april 2017
Begeleiding: Marianne Verwilghen, Jeroen Smets assistentie:
Marleen Schelfthout, Levi Capron, Olivier Tomasi.

Allemaal beestjes: de natuur ontwaakt, dieren maken nesten als kraambed en ter
bescherming van hun kroost. Wij helpen een handje en maken nest- en insectenkastjes
De geluiden van de lente, wat hoor je, welke geluiden kunnen wij sampelen om in te
lassen in onze nieuwe muziek.
Eieren kan je niet enkel beschilderen, je kan er ook mee schilderen: zelf verf maken
We kunnen de natuur een eindje helpen, we maken zaadbommen en droppen ze her
en der en op die manier vinden de bijen stuifmeel, blijven ze in onze omgeving en
zorgen ze ervoor dat via verstuiving onze bomen vruchten dragen.
Dag 1:
* Insectenhotel:
- eerst onderzoeken wat elk beestje nodig heeft om zijn huis te maken.
- Het materiaal bij elkaar zoeken.
- Het kastje in elkaar timmeren en vullen met de nodige materialen zoals twijgjes, dennenappels,
bamboe, scherven,…
- Het kastje vullen met de gevonden materialen.
* Tussendoortje maken: studentenhaver.
* Ter afwisseling regelmatig de benen losgooien buiten op het speelterrein.
Dag 2:
* Stop motion: lichttekening: met sterke lichtbronnen in het donker bewegingen maken en fotograferen.
* Panfluitjes: buisjes zagen, boren en monteren tot een fluit.
* Leren spelen op deze fluitjes.
* Hartige muffins: ’t moet niet altijd zoet zijn. Met groenten en kruiden krijg je ook lekkere gebakjes.
Dag 3:
* verf maken: met ei & kruiden (kurkuma, paprika,…) met wat water ei en enkele druppels azijn maken
we onze eigen verf en testen onze verf .
* Zaadbommen: met wat klei, potaarde en zaadjes maken we zaadbollen. Deze gooien we waar we wat
meer groen en kleur willen.
* Zelfgemaakte tiramisu als afsluiter van dit lenteatelier .
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2.10.4. Zomeratelier van 18, 19 en 20 juli 2017
Begeleiding: Marianne Verwilghen, Wim Carels en Jeroen Smets.
Assistentie: Marleen Schelfthout, Olivier Tomasi.

3 dagen alle remmen los, het is immers grote vakantie:
Afwisselend worden er een reeks binnen-en buitenactiviteiten georganiseerd.
Wij bemerken dat de jongeren het lastig hebben met activiteiten die een aangehouden
concentratie vereisen. Vandaar dat er geopteerd werd voor korte en afwisselende
activiteiten zoals:
• Snelschetsen
• Exploratie van de schitterende locatie.
• Kookactiviteiten.
• Schilderactiviteit.
• Leuke experimentjes met fysica en scheikunde (maken van raketten).
• Dit afgewisseld met sport en spel.
Gedurende de vakantieactiviteiten is er geen vast aantal deelnemers: de groep wisselt
iedere dag, er zijn zelf wissels tussen de voormiddag en namiddag. Flexibiliteit bij het
inrichten van deze vakanties is dus een sleutelbegrip.
Een programma dient dus voortdurend aanpassingen te ondergaan wegens
omstandigheden:
• ongunstige weersomstandigheden;
• verslapping van de aandacht;
• jongeren met specifieke gedragsproblemen;
• vaak zijn er momenten dat je één op één moet werken:
o om een tiener extra te stimuleren;
o Wanneer het leeftijdsverschil tussen de deelnemers te groot is, dient men
extra aandacht te besteden aan de jongste kinderen zodat zij ook ten
volle op hun niveau kunnen participeren aan de activiteiten;
o We bemerken ook dat de begeleiding van onze ateliers heel wat inbreng
van de beroepskrachten vraagt: voor dit vakantieaanbod werden 4
begeleiders ingezet.
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2.10.5. Herfstatelier op 30 & 31 oktober 2017
Begeleiding: Maaike Devreese en Jeroen Smets.
Assistentie: Marleen Schelfthout, Olivier Tomasi.
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équilibre

De Inhoud werd afgestemd op het thema mensenrechten.
Tijdens de jaargang 2017 - 2018 schenkt Beeldenstorm bijzondere aandacht aan de
70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dertig artikels die door verschillende landen als leefregels werden aanvaard, bepalen
hoe wij met elkaar zouden moeten omgaan, met als doel iedereen de vrijheid te gunnen
waar hij/zij recht op heeft zonder dat andere mensen in hun handelen worden geschaad.
De Beeldenstomers willen graag met jullie allen nagaan hoe ver het nu werkelijk staat
met de toepassing van die mensenrechten? Het resultaat van onze ervaringen en onze
gesprekken tijdens de verschillende ateliers leggen wij vast in de eindproducten van onze
creatieve werkzaamheden:
• in het keramiekatelier,
• in de verschillende jeugd- en kinderateliers,
• in de audiovisuele ateliers,
• tijdens concerten en toonmomenten.

In de voormiddag kozen we voor een de uitwerking van onze ideeën via een creatieve
techniek:
• keramiek,
• schilderen,
• linosnede,
• fotografie.
De jongeren brachten hun verzuchtingen en commentaren betreffende rechten en
plichten tot expressie en de resultaten werden getoond tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
’s Middag werd er aandacht besteed aan gezonde maaltijd.
Tijdens dit herfstatelier kwamen er ook twee Brusselse vriendinnetjes mee. De broer
van één van de meisjes zit in een ander pleeggezin dan zijzelf en loopt school op
Levenslust. Voor haar was het een zeer fijne ervaring om te zien waar haar broer
precies op school zit.
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Feedback van een mama:
Dag Maaike,
ik wou je ook net nog even mailen. Lara en Myrte hebben zich heel goed geamuseerd,
het is voor beiden een hele verschillende maar telkens hele fijne ervaring geworden!
Heel erg bedankt hiervoor!
Ik ben heel erg blij dat het voor Lara een goede ervaring is geworden. Ze is gerustgesteld
dat haar broer op een fijne school zit, ze vind het daar heel mooi en had fijne contacten
met de andere jongeren die daar nog aansloten. Dit alles heeft haar verdriet omtrent de
niet-deelname van hem wat gemilderd.
Voor de kerstvakantie is Lara reeds ingeschreven voor de stage 'smartphonefotografie'
bij Bronks (27,28 en 29 dec). Maar vanaf nu is Beeldenstorm een meer dan valabel
alternatief!
Dus als jullie in de krokusvakantie of in de paasvakantie nog stages plannen, laat het ons
héél graag weten!
Ik bekijk ook nog even de folder voor de wekelijkse stages,
dank voor deze fijne ervaring,
beste groeten,
Barbara
Dag Maaike,
Lara kreeg 15 op 15 voor haar creatieve opdracht voor geschiedenis (= masker die ze
tijdens jullie stage maakte), dat ze intussen ook goud verfde...
Op een donderdag in januari zie je mij met Lara en Myrte eraan komen om ze alsnog te
bakken!
beste groeten,
Barbara
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2.10.6. Winteratelier op 27 & 28 december 2017
Begeleiding: Maaike Devreese en Jeroen Smets. Assistentie:
Marleen Schelfthout, Olivier Tomasi.
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Dit winteratelier bereikte opvallend meer jongeren dan de overige vakantieateliers. Naast
de jongeren van Levenslust en enkele kinderen van het Brusselse hadden we dit keer
ook een jongen mee die via het Centrum Geestelijke Gezondheid (S.S.M- L’été
Anderlecht) kennis maakte met ons activiteitenaanbod. De samenwerking tussen Muriel
Dumoulein (CGG) en Beeldenstorm loopt heel goed. Deze samenwerking streeft ernaar
dat jongeren die begeleid worden door het CGG gemotiveerd worden om deel te nemen
aan ons creatief aanbod. Tijdens het krokusatelier en lenteatelier werden er door hun
doorverwijzing meer jongeren ingeschreven. Op deze manier slagen we erin om met
steeds toenemende mate kinderen en jongeren uit Anderlecht te bereiken. Een evolutie
waar we heel blij mee zijn.
70 jaar mensenrechten & -plichten is het jaarthema van Beeldenstorm.
We reflecteerden met de jongeren welke rechten zij graag zouden verwerven?
• recht op liefde,
• recht op losers,
• goochelrecht.
Het winteratelier kreeg creatieve inhoud via volgende bedrijvigheden:
• Rechten en eisen werden via grafische technieken en airbrush toepassingen
aangebracht op T-Shirts.
• Kookatelier: wintergebak in asymmetrische vormgeving (naar verwijzing van ons
jaarthema) speculaaskoekjes, boom van gemberkoekjes.
• Muziekatelier: de kunst van het maken van electronische samples. Een eigen
sample opnemen en bewerken met allerhande filters en effecten.
• Met de samples werd er een basisritme gemaakt waarop de jongeren zelf een
melodie componeerden met eigen tekst.
• We organiseerden een mini-concertje .
• Een weinig sport en veel spel in het kasteeldomein zorgden voor afwisseling
tijdens dit vakantieatelier
De deelnemers aan deze vakantiewerking ervoeren hun deelname als plezierig, er was
ruim aandacht voor de persoonlijke inbreng van de deelnemers. Het is mooi om vast te
stellen dat via creatieve activiteiten het zelfvertrouwen en het zelfbeeld van de
deelnemers opmerkelijk groeit.
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Overzicht bezetting vakantieateliers:

Begeleiding: Maaike Devreese, Jeroen Smets
assistente: Marleen Schelfthout
Activiteit: Vakantieateliers
Creatateliers

Beeldenstorm

Levenslust tijdens de
schoolvakantie

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

27 februari
28 februari

6
10

3
2

38

01 maart

9

4

36

10 april
11 april
12 april

5
3
6

2
2
2

28

18 juli
19 juli
20 juli

9
12
9

2
2
2

60

30 oktober
31 oktober

6
6

2
2

24

27 december
28 december

16
9

2
2

50

Totaal ateliersessies: 29

Totaal participaties: 236

Activiteit: Gezonde voeding

Beeldenstorm

Levenslust tijdens de
schoolvakantie

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal participaties

27 februari
28 februari

6
10

1
1

16

01 maart

9

1

9

10 april
11 april
12 april

5
3
6

1
1
1

14

18 juli
19 juli
20 juli

9
12
9

1
1
1

30

30 oktober
31 oktober

6
6

1
1

12

27 december
28 december

16
9

1
2

16
18

Totaal ateliersessies: 14

Totaal participaties: 115
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2.10.8. Profielen Levenslust Krokusvakantie 2017.
Inschrijvingen: 11
Aantal

Leeftijd

11

11,82j gem. M: 54,55%
V: 45,45%

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

Ja: 63,64%
Neen: 9,09%
Soms: 18,18%
Gn Antw: 9,09%

België: 40,91%
Marokko: 4,55%
Gn Antw: 54,55%

België: 81,82%
Gn Antw: 18,18%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Molenbeek: 9,09%
Brussel: 9,09%
Baasrode: 9,09%
Dilbeek: 9,09%
Halle: 9,09%
Lennik: 9,09%
Mechelen: 9,09%
Gn Antw: 36,36%

Huis: 36,36%
App.: 36,36%
Gn Antw: 27,27%

1: 18,18%
2: 27,27%
3: 9,09%
9: 9,09%
Gn Antw: 36,36%

Elektricien: 4,55%
Familiehulp: 4,55%
Kuisen: 4,55%
Loodgieter: 4,55%
Post: 4,55%
Werkt: 27,27%
Werkloos: 4,55%
Gn Antw: 45,45%

Katholiek: 9,09%
Islam: 9,09%
Humanistisch: 9,09%
Atheïst: 9,09%
Gn Antw: 63,64%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Toekomstig beroep (2)

Getrouwd: 54,55%
Alleenstaand: 9,09%
Gn Antw: 36,36%

3: 27,27%
4: 18,18%
5: 9,09%
6: 18,18%
Gn Antw: 27,27%

Nederlands: 66,67%
Frans: 26,67%
Arabisch: 6,67%

/

Alles: 7,69%
Boer: 7,69%
Breakdance: 7,69%
Goochelaar: 7,69%
Leerkracht: 23,08%
Supermarkt: 7,69%
Zoo: 7,69%
Gn Antw: 30,77%

Vrije tijd (3)

Instrument (4)

Sport (4)

Graag friet? (4)

Boerderij: 9,09%
Fiets: 4,55%
Knutselen: 18,18%
Muziek: 9,09%
Spelen: 18,18%
Sport: 18,18%
TV: 13,64%
Gn Antw: 9,09%

Blokfluit: 16,67%
Drum: 8,33%
Gitaar: 25%
Piano: 8,33%
Neen: 8,33%
Gn Antw: 33,33%

Ballet: 8,33%
Gymnastiek: 8,33%
Paardrijden: 8,33%
Voetbal: 16,67%
Zwemmen: 8,33%
Gn Antw: 50%

Ja: 41,67%
Groentjes: 8,33%
Spaghetti: 8,33%
Lasagne: 8,33%
Gn Antw: 33,33%

(1):15 antwoorden; (2): 13 antwoorden; (3): 22 antwoorden; (4): 12 antwoorden.
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2.10.9. Profielen Levenslust Pasen 2017.
Inschrijvingen: 4
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

4

10j (gem.)

M: 50%
V: 50%

Ja: 75%
Gn Antw: 25%

Gn Antw: 100%

België: 100%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Molenbeek: 25%
Lennik: 75%

Huis: 25%
Gn Antw.: 75%

Gn Antw: 100%

Overleden: 25%
Gn Antw.: 75%

Katholiek: 50%
Gn Antw.: 50%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Vrije tijd (2)

Getrouwd: 25%
Gn Antw.: 75%

5: 25%
Gn Antw.: 75%

Nederlands: 80%
Frans: 20%

Neen: 100%

Fiets: 30%
Gamen: 10%
Sport: 50%
Voetbal: 10%

Toekomst

Instrument

Sport

Graag friet?

Fotograaf: 25%
Gn Antw: 75%

Piano: 25%
Gn Antw.: 75%

Gn Antw: 100%

Ja: 50%
Gn Antw: 50%

(1)

5 antwoorden; (2) 10 antwoorden.

2.10.10. Levenslust Grote vakantie 2017.
Inschrijvingen: 9
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

9

7-15j
(10,89j
gem)

M: 55,56%
V: 44,44%

Ja: 66,67%
Neen: 22,22%
Gn Antw: 11,11%

België: 38,89%
Nederland: 11,11%
Marokko: 16,67%
Gn Antw: 33,33%

België: 88,89%
Nederland: 11,11%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Religie

Anderlecht: 11,11%
Mechelen: 11,11%
Lennik: 11,11%
Gn Antw.: 66,67%

Huis: 22,22%
App.: 22,22%
Gn Antw: 55,56%

2: 11,11%
3: 44,44%
4: 11,11%
5: 11,11%
Gn Antw: 22,22%

Werkt: 33,33%
Crèche: 11,11%
Taxi: 11,11%
Gn Antw: 44,44%

Katholiek: 11,11%
Islam: 11,11%
Atheïst: 11,11%
Gn Antw: 66,67%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Toekomstig beroep (1)

Getrouwd: 33,33%
Gn Antw.: 66,67%

2: 22,22%
3: 11,11%
4: 22,22%
5: 22,22%
Gn Antw: 22,22%

Nederlands: 27,27%
Frans: 27,27%
Engels: 9,09%
Arabisch: 9,09%
Gn Antw.: 27,27%

/

Kinderverzorging: 9,09%
Leerkracht: 9,09%
Psycholoog: 9,09%
Politie: 9,09%
Smid: 9,09%
Voetballer: 18,18%
Gn Antw.: 36,36%

Vrije tijd (2)

Instrument

Sport (3)

Graag friet?

Badminton: 6,67%
Boerderij: 6,67%
Fietsen: 13,33%
Fitness: 6,67%
Niets: 13,33%
Paardrijden: 13,33%
Voetbal: 20%
Zwemmen: 13,33%
Gn Antw.: 6,67%

Gitaar: 44,44%
Piano: 11,11%
Dwarsfluit: 11,11%
Gn Antw.: 33,33%

Badminton: 10%
Boogschieten: 10%
Dans: 10%
Fietsen: 10%
Paardrijden: 20%
Voetbal: 30%
Gn Antw.: 10%

Ja: 44,44%
Pizza: 22,22%
Lasagne: 11,11%
Gn Antw: 22,22%

(1) 11 antwoorden; (2) 15 antwoorden; (3) 10 antwoorden.
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2.10.11. Profielen Levenslust najaar 2017
Inschrijvingen: 6
Leeftiid
(gem.)
11,3

Geslacht

Woonplaats

Geboorteland?

V: 66,66%
M: 33,33%

Lennik: 66,66%
Anderlecht:16,66%
Brussel: 16,66%

België: 100%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Huisvesting?

Bij mami & bompi: 16,66%
Omnivoor: 66,66%
Halal: 16,66%

Moedertaal: 50%
Goed: 50%

Soort werk? Of in de
toekomst?
Politie: 33,33%
Voetballer: 33,33%
Dokter: 16,66%
Kinderverzorgster: 16,66%

Levensovertuiging?
Atheïst: 33,33%
Geen: 33,33%
Christelijk: 16,66%
Islam: 16,66%

Samenstelling gezin/familie?
Gehuwd: 50%
Gescheiden: 16,66%
Leefgroep: 33,33%

Hobby’s?
Paardrijden: 16,66%
Voetballen: 16,66%
Niks: 8,33%
Chiro: 8,33%
Dansen: 8,33%
Atletiek: 8,33%
Tennis: 8,33%
AMC: 8,33%
Samenspel: 8,33%
Skaten: 8,33%

Taal thuis?
Nederlands: 71.42%
Turks: 14,28%
Frans: 14,28%

Richting op school?

Sociale Media?

Sport?

Lagere school: 16,66%
Maatschappelijke
bouwstenen: 16,66%
Moderne: 16,66%
Gn.Antw.: 50%

Instagram: 14,28%
Gsm: 42,85%
Computer: 14,28%
Geen: 28,57%

Andere digitale
communicatiemiddelen?
Gsm: 16,66%
Facebook:16,66%
Email:16,66%
Geen: 50%

Instrumenten?
Piano: 14,28%
Drums: 14,28%
Blokfluit:14,28%
Geen: 57,14%

Band, zanger of zangeres?
Zita: 12,5%
Geen voorkeur: 37,5%
Stikstof: 12,5%
Ghost Rockers: 12,5%
Chaw Mendes: 12,5%
Dua Lipa: 12,5%

Soort films?
Horror: 33,33%%
Dierenfilms: 16,66%
Geen voorkeur: 50%

Welke school?
Maria Boodschap: 50%
Levenslust: 50%

Huis: 33,33%
App.: 16,66%
Loft: 16,66%
Leefgroep: 33,33%

Paardrijden: 22,22%
Boks:11,11%
Dansen: 11,11%
Zwemmen: 22,22%
Atletiek: 11,11%
Voetbal: 22,22%

Festivals, cinema, museum
of theater?
Cinema & festivals: 50%
Geen voorkeur: 50%
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2.10.12. Profielen Levenslust Kerstvakantie 2017
Inschrijvingen: 16
Leeftiid (gem.)
11,62

Geslacht
V: 37,5%
M: 62,5%

Woonplaats
Schepdaal: 12,5%
Lennik: 12,5%
Mechelen: 12,5%
Baasrode: 62,5%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Omnivoor: 87,5%
Halal: 12,5%

Moedertaal: 75%
Goed: 25%

Soort werk? Of in de
toekomst?
Patissier: 12,5%
Voetballer: 12,5%
Weet nog niet: 37,5%
Kinderverzorgster: 12,5%
Smid: 12,5%
Muziekleerkracht: 12,5%

Levensovertuiging?

Samenstelling
gezin/familie?
Gehuwd: 62,5%
Alleenstaand: 37,5%

Geen: 50%
Atheïst: 12,5%
Islam: 12,5%
Katholiek: 25%

Sociale Media?
Alles: 100%

Andere digitale
communicatie
middelen?
Tablet :50%
Computer: 50%

Geboorteland?
België: 100%

Huisvesting ?
Huis: 75%
Gn.Antw.: 25%

Hobby’s?

Taal thuis?

Tekenen op computer:
7,69%
T.V: 15,38%
Niets: 7,69%
Badminton: 7,69%
Fietsen: 7,69%
Paardrijden: 7,69%
Voetbal: 7,69%
Zwemmen: 7,69%
Boerderij: 7,69%
Muziek: 7,69%
Tekenen: 7,69%
Geluidsmix: 7,69%

Nederlands: 75%
Frans& Arabisch: 12,5%
Frans: 12,5%

Sport?

Muziekliefhebber
Instrumenten?

Friet of niet?

Voetbal: 12,5%
Zwemmen: 12,5%
Paardrijden: 25%
Boogschieten: 12,5%
Niks: 37,5%

Gitaar: 50%
Piano: 25%
Drums: 12,5%
Geen: 12,5%

Italiaans: 50%
Ja: 25%
Cup-cakes: 12,5%
Niks: 12,5%
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2.11.Verkeerseducatie:
Festival des Enfants, Bart Vandeput, Isabelle Monoyer, Nik
Honinckx, Maaike Devreese,
assistent: Marleen Schelfthout, Lorenzo Cammarata
2.11.1 Beschouwing verkeerseducatie

E

en aantal Brusselse scholen engageerde zich voor een promotiecampagne rond
verkeersveiligheid in schoolbuurten via een programma van GoodPlanet.
Kameleon stelde zich kandidaat als enige Nederlandstalige school.
In een eerste fase, op 26 oktober 2017, werden er van de participerende kinderen
foto’s genomen in een houding die de aandacht zou moeten trekken van de
automobilist:
• plots oversteken,
• spelen op straat,
• paniekerig de handen in de lucht steken.
De foto’s van de deelnemers werden bevestigd op displays die uitgevoerd werden in
weerbestendig en stabiel materiaal. De displays werden dusdanig vervaardigd dat zij
makkelijk konden worden geplaatst in de nabijheid van de schoolpoort.
De voorzijde van de display werd uitgevoerd in fotografisch materiaal; de achterzijde
van de display werd uitgevoerd met tekeningen van de kinderen van het zesde
studiejaar Kameleon. De bedoeling van gans de opzet was een zeer opvallende
veiligheidssignalisatie realiseren voor de schoolpoort.

http://www.goodplanet.be/docs/persberichten/2017/nl/14_PB-Silhouet-NL.pdf
In een tweede fase op 9 november 2017 werden de tekeningen vervaardigd.
Tijdens dit atelier ontwierpen de jongeren ludieke en grappige verkeersborden. We
stimuleerden de jongeren door eerst enkele ludieke of absurde voorbeelden te tonen van
grappige en originele verkeersborden. De nadruk werd gelegd op het gebruik van felle
en contrasterende kleuren voor het bekomen van een optimale zichtbaarheid
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

3

+2

Verkeerseducatie

Totaal atelierparticipaties: 30
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2.11.2. Overzicht bezetting verkeerseducatie
Begeleiding: Maaike Devreese, Nik Honinckx
assistente: Marleen Schelfthout
Verkeerseducatie

Beeldenstorm

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

26 oktober

10

1

10

9 november

10

2

20

Totaal ateliersessies: 3

Totaal participaties: 30

2.11.3. Profielen Verkeerseducatie
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2.11. Stout
2.11.1 Beschouwingen Try-out:

S

tout : samen terug, ondernemend, uitdagend & toekomstgericht
Beeldenstorm wil een reddingsboei gooien naar zij die het moeilijk hebben en zich
daardoor niet zo aangenaam manifesteren tijdens de dagelijkse routine op school.
Eventjes uit de band springen om daarna terug aan te sluiten, en opnieuw de uitdaging
van iedere dag op een creatieve manier aan te gaan.
Muzische expressie als helend element.
Sinds oktober 2017 frequenteren tweewekelijks de jongeren van Try-out samen met hun
begeleiders onze creatieve ateliers. Wij bieden hen een atelier aan dat kadert binnen ons
jaarthema. We laten de jongeren kennismaken met verschillende disciplines. We zijn
samen creatief door het maken van:
• stop motion filmpjes rond het thema evenwicht waarvoor we alledaagse objecten
gebruikten;
• een dagboek geïllustreerd met verschillende toegepaste druktechnieken zoals:
o linosnede
o droge naaldets
o monotype;
• een stripverhaal met als thema:
o de ervaring van het verlopen weekend
o de wereld waarvan ik droom?’
• zaaddozen, we schonken aandacht aan de natuur en onze leefomgeving en
tijdens de lentemaanden vervaardigden wij zaaddozen ter voorbereiding van een
fleurig bombardement.
Bij het overlopen van de initiatieven die wij in 2017 ondernamen, merken wij dat er, naar
Beeldenstorm toe, een stijgende vraag is vanuit verschillende schoolondersteunende
organisaties. Wij stellen eveneens een grote tevredenheid vast zowel van de betrokken
doelgroep als van hun begeleiders. Dit zet Beeldenstorm aan het denken tot de uitbouw
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van het initiatief Stout naar een ruimere doelgroep toe. De Gemeente Anderlecht heeft
de vraag gesteld of wij deze module willen uitbreiden naar kinderen uit het
basisonderwijs.

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

10

+10

Stout

Totaal atelierparticipaties: 37

Feedback begeleider
Dag Maaike
Rond de evaluatie van Beeldenstorm durf ik wel te zeggen dat de kans groot is dat we
blijven komen naar jullie. Echter zal ik dit nog eens doorgeven aan Pats, want wij
kunnen hier geen eindbeslissing in nemen.
We vonden het zeker een zeer aangename, verrijkende samenwerking! Het was steeds
gezellig vertoeven bij jullie! Bedankt hiervoor!
Veel succes, plezier, creativiteit en moois!
Groetjes,
Stéphanie (Try-out)
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2.11.2. Overzicht bezetting Stout:
Begeleiding: Maaike Devreese, assistente: Marleen Schelfthout
Activiteit: Try-out

Beeldenstorm

2017 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

09 februari

6

1

6

09 maart

3

1

3

20 april

5

1

5

09 mei

1

1

1

01 juni
15 juni

6
2

1
1

8

12 oktober

5

1

5

16 november
30 november

3
3

1
1

6

14 december

3

1

3

Totaal ateliersessies: 10

Totaal participaties: 37

2.11.3. Profielen Try-Out voorjaar 2017 jongeren:
9 inschrijvingen.
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

9

15,33j gem.

M: 55,56%
V: 44,44%

Neen: 11,11%
Gn Antw.: 88,89%

België: 22,22%
Italië: 11,11%
Algerije: 5,56%
Macedonië: 5,56%
Marokko: 11,11%
Gn Antw.: 44,44%

Geboorteland kind

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

België: 88,89%
Pakistan: 11,11%

Brussel: 44,44%
Laken: 11,11%
Schaarbeek: 11,11%
Machelen: 11,11%
Gn Antw.: 22,22%

App.: 11,11%
Gn Antw: 88,89%

1: 11,11%
3: 11,11%
Gn Antw: 77,78%

Gn Antw: 100%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal (1)

KIK

Katholiek: 11,11%
Islam: 55,56%
Gn Antw: 33,33%

Alleenstaand: 11,11%
Gn Antw.: 88,89%

6: 11,11%
Gn Antw: 88,89%

Nederl: 42,11%
Frans: 36,84%
Arabisch: 15,79%
Urdu: 5,26%

Neen: 100%

Toekomstig beroep

Vrije tijd (2)

Instrument

Sport

Graag friet?

Lasser: 11,11%
Loodgieter: 11,11%
Militair: 11,11%
Opvoeder: 11,11%
Psycholoog: 11,11%
Gn Antw.: 44,44%

Buiten: 15,38%
Eten: 15,38%
Muziek: 15,38%
Sport: 23,08%
Voetbal: 7,69%
Vrienden: 15,38%
Zingen: 7,69%

Piano: 22,22%
Gitaar: 11,11%
Neen: 11,11%
Gn Antw: 55,56%

Voetbal: 11,11%
Neen: 22,22%
Gn Antw: 66,67%

Lasagne: 11,11%
Pizza: 11,11%
Snack: 11,11%
Gn Antw: 66,67%

(1): 19 verschillende antwoorden; (2) 13 antwoorden
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2.11.4. Profielen Try-Out voorjaar 2017 volwassenen.
Aantal

Geslacht

Leeftijd

Origine

Woonplaats

Huisvesting

4

M: 25%
V: 75%

29,25j
gem.

W.-Europa: 75%
Maghreb: 25%

Brusselse rand: 50%
Vlaanderen: 50%

Huis: 75%
2 dak: 25%

Thuistaal (1)

Taal school kinderen

Niveau Nederlands

Gezinsinkomen

Beroep

Nederlands: 60%
Frans: 20%
Gn Antw.: 20%

N.v.t.: 75%
Gn Antw.: 25%

Moedertaal: 75%
Goed: 25%

Werkend: 50%
Student: 50%

Bediende: 50%
Student: 50%

Religie

Gezinssituatie

Kinderen

Voedingsgewoonte

In beeld?

Belg?

Islam: 25%
Atheïst: 50%
Gn Antw.: 25%

Ongehuwd: 75%
Samen: 25%

0: 75%
3: 25%

Omnivoor: 50%
Vegetarisch: 25%
Halal: 25%

Ja: 100%

Ja: 100%

(1) 5 verschillende antwoorden.

2.11.5. Profielen Try-Out najaar 2017 Inschrijvingen: 9
Leeftiid
(gem.)
17,88

Geslacht

Woonplaats

Geboorteland?

V: 88,88%
M: 11,11%

Vilvoorde: 11,11%
Anderlecht: 11,11%
Bocholt: 11,11%
Hever: 11,11%
Dilsen-Stokkem: 11,11%
Landen:11,11%
Malderen: 11,11%
Merchtem: 11,11%
Grimbergen: 11,11%

België: 100%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Halal: 1,11%
Omnivoor: 44,44%
Italiaans: 11,11%
Pasta & Frietjes: 22,22%
Gn.Antw.: 11,11%

Goed: 66,66%
Moedertaal: 33,33%

Levensovertuiging?
Islam: 11,11%
Geen: 44,44%
Carpe Diem: 11,11%
Boeddhistisch: 11,11%
Christendom: 22,22%

Samenstelling
gezin/familie?
Getrouwd: 66,66%
Gescheiden:22,22%
Gn. Antw.: 11,12%

Soort werk? Of in de
toekomst?
Weet nog niet: 22,22%
Dokter: 11,11%
Sociale sector:33,33%
Psycholoog: 11,11%
Student: 22,22%

Huisvesting?
Huis: 66,66%
Gn. Antw.: 33,33%

Hobby’s?

Thuis taal?

Kung Fu: 5,26%
Freerunning: 5,26%
Diablo: 5,26%
Piano: 10,52%
Viool: 5,26%
Dansen: 10,52%
Sporten: 5,26%
Agility: 5,26%
Dwarsfluit: 5,26%
Akabe: 5,26%
Lopen: 5,26%
Feesten: 5,26%
Chillen: 5,26%
Chiro: 5,26%
Geen: 15,78%

Frans: 22,22%
Nederlands: 66,66%
Gn.Antw.: 11,11%
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cureghem 1001 kuregem

breekt wet

MADE IN CURE

GHEM

HOOFDSTUK 3:
1001 Kuregemse vertellingen
3. 1. Nieuwjaarsreceptie 2017
3.1.1 Beschouwing Nieuwjaarsreceptie 2017
Bij deze feestelijke start van het nieuwe jaar wil Beeldenstorm meerdere doelen
nastreven:
• De participanten aan onze activiteiten, onze algemene vergadering en de raad
van bestuur samenbrengen en via woord en beeld het jaaroverzicht 2017
overlopen en herbeleven;
• Onze intenties voor 2018 verduidelijken;
• Op een informele manier polsen naar de bevindingen over onze activiteiten;
• De lokale overheid onze bekommernissen en verzuchtingen deelzaam maken;
• Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zetten wij onze samenwerking met onze partners
extra in de verf;
• Naast een artistiek programma bieden wij ook feestdis aan die verzorgd wordt
door onze partner Levenslust.
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3.2. Wedstrijd dansfilm en concert Kaat De Windt
Compositieopdracht Klokkenluiders
3.2.1 Beschouwing Klokkenluiders 2017

O

p Plazey 2017 hadden wij een groots promotie-evenement vastgelegd. Onenigheid met
de lokale politieke overheid en het organiserend comité betreffende de programmatie
van een bepaalde activiteit heeft er jammer genoeg toe geleid dat een gedeelte van het
avondprogramma, bij wijze van sanctie, werd afgevoerd. Door deze opgelegde sanctie werden
de projectie en het aansluitend evenement, de aankondiging van de wedstrijd, geschrapt.
Het concert van Kaat De Windt heeft echter wel plaatsgevonden.
Wij hopen dat wij in juni 2018 de gelegenheid krijgen om de dansfilm alsnog te vertonen.
De voormalige Brede School opbouwwerker Kuregem heeft ons in het voorjaar 2017
uitgenodigd om een aantal danslessen te verzorgen in de school Voorzienigheid. Deze initiatie
had plaats tijdens de lesuren, de kinderen waren heel enthousiast. Ons initiatief bleek echter
niet aan te slaan na de lesuren tijdens de vrijetijdsateliers. De huidige Brede School
opbouwwerker heeft blijk gegeven van een totale desinteresse voor onze werking. Bijgevolg
dient Beeldenstorm zelf de promotie voor haar aanbod zelf te verzorgen.
https://youtu.be/SbpmkbePLzc
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3.3. Evenementen “het beest in de Mens” in het kader van Plazey
3.3.1 beschouwing het beest in de mens, nood breekt wet - 23,
24, 25 juni 2017
Begeleiding: Heel de equipe Beeldenstorm

B

eeldenstorm heeft als medeorganisator van dit evenement, “ondanks de boycot van de
locale overheid” een mooie prestatie geleverd. Zo was er de zeer gesmaakte
activiteitentent waar wij aan een zeer talrijk publiek onze werking konden illustreren via
beeld- en klankmateriaal.
Voor de kinderen was er een aangepaste animatie:
• Crea-atelier: vervaardigen van buttons
• fotostudio met verkleedmateriaal
• redactiestudio, voor het maken van de Plazeykrant
• kinderredactie en filmcrew voor het afnemen van interviews
Verder bracht Beeldenstorm een optreden aan van Joy Wellboy en Kaat De Windt.
Wij brachten eveneens op een zeer gesmaakte manier een openluchttentoonstelling van ons
atelier ceramiek: de gekooide kunstwerkjes werden naast de gereproduceerde schilder- en
fotowerken uit onze creatieve ateliers sterk gesmaakt.
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Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Plazey

302 Aantal actieve deelnames

breekt wet

5000 Aantal receptieve
deelnames

https://youtu.be/tVjWGJPu6O0

3.4. 24 karaat&+ concerten rond het thema Gewapend Beton Nood Breekt Wet
3.4.1 beschouwing 24 karaat&+

i

n 2017 organiseerden we 7 concerten en daarbij wisten wij naast het Anderlechtse publiek
ook heel wat mensen uit andere Brusselse regio’s aan te trekken; de doelstelling dat een
ruimer publiek de weg vindt naar een laagdrempelig, toegankelijk, zichtbaar en gevarieerd
Nederlandstalig socio-cultureel aanbod, is dus een feit.
De 24 karaat & plus concerten worden vaak samengesteld in overleg met Concert@home
Herman Lemahieu, ons bestuurslid en tevens hoofd ernstige muziek, maakt deel uit van de raad
van bestuur van Concert@home. Onze programmering wil samen met het programma aanbod
van Concert@home een rijk muzikaal palet aan de Brusselaar aanbieden, de concerten worden
gebracht door hooggekwalificeerde musici overal te lande.
De aanhouder wint! 2017 is blijkbaar het jaar dat het project ten volle begint door te dringen tot
de verschillende doelgroepen van Beeldenstorm: we mochten op een stijgende belangstelling
rekenen van de OCMW bevragers uit Anderlecht.
Beeldenstorm is gedurende al die jaren uitgegroeid tot een geliefkoosde plek van de
praktiserende musicus. Talrijke samenwerkingsvoorstellingen vallen in de bus en tal van
ensembles oefenen regelmatig hun repertoire in Beeldenstorm. Zie oplijsting: artiesten in
residentie 3.8.
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

24 Karaat&+

Aantal actieve deelnames
192 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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Data
1.
Woensdag 22
februari 2017

breekt wet

Activiteit: 24 karaat & plus concerten
1. 24 karaat & plus concert:
'Belle époque: Clair de Lune'
Stefaan Poelmans, piano

Participaties
20
receptieve
participaties

https://www.youtube.com/watch?v=g5ZUqvi25vM
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/24-karaat-plus-concertbelle-epoque-claire-de-lune-stefaan-poelmans-piano/
2.
Woensdag 29
maart 2017

2. 24 karaat & plus concert:
'20 vingers en een vleugel'
Hiroko Fukushima, piano
Barbara Baltussen, piano

25
receptieve
participaties

http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/24-karaat-plus-concert-20vingers-en-een-vleugel-•-barbara-baltussen-en-hiroko-fukushima/
https://www.youtube.com/watch?v=7FvFlFXACh8
3.
Woensdag 26
april 2017

3. 24 karaat & plus concert:
'Songs in the key of life'
Helena Fonteyn, zang
https://www.youtube.com/watch?v=RSA5RiHbu-g

24
receptieve
participaties

4.
Woensdag 31
mei

4. 24 karaat & plus concert:
André De Groote
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/24-karaat-plus-concertpianorecital-andre-de-groote-laureaat-koningin-elisabethwedstrijd/
5. 24 karaat & plus concert:
Tmesis – C h a m b e r M u s i c Q u i n t e t ( f l u i t , k l a r i n e t ,
viool, cello en piano)
https://www.youtube.com/watch?v=Av9Bf4Kk0sg&feature=youtu.be

23
receptieve
participaties

6.24 karaat & plus concert:
Duo Landini
https://www.youtube.com/watch?v=kTGqZgJWkR0&feature=emupload_owner
Totaal receptieve participaties

30
receptieve
participaties

5.
Woensdag 27
september

6.
Woensdag 25
oktober

45
receptieve
participaties

192
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3.4.2 Profielen participanten
Leeftijd
(gem.)

Woonplaats

Nationaliteit

Gezinsinkomen

57

Anderlecht:47,05%
Molenbeek:11,76%
Brussel: 11,76%
Leuven: 11,76%
Etterbeek: 5,88%
Haaltert: 5,88%
Grimbergen: 5,88%

Belg: 88,23%
Frans: 5,88%
Italiaans:5,88%

Werkend: 58,82%
Werkzoekend:
11,76%
Gepensioneerd:
29,41%

Kwaliteit
concert &
ontvangst
Heel goed/
uitstekend:
100%

Aantal
participaties
1: 58,82%
5+: 29,41%
10+: 11,76%

3.5. Organisatie toonmomenten van de creatieve ateliers
3.5.1 beschouwing toonmomenten creatieve ateliers
Beeldenstorm besteedt veel aandacht aan toonmomenten. Verschillende initiatieven van
diverse aard werden ondernomen.
Deze toonmomenten vergen veel energie van de medewerkers, er wordt van hen
verwacht dat zij hun werkzaamheden en het werk van hun participanten op een
aanschouwelijke manier te berde brengen.
Deze tentoonstellingen en opendeurdagen zijn ijkpunten binnen onze werking. Het is de
gelegenheid bij uitstek om de inzet van onze doelgroepmedewerkers te toetsen en bij te
sturen.
Dergelijke toonmomenten geven ons een overzicht en ordenen onze organisch
gegroeide activiteiten, zodat wij tussen de bomen het bos blijven zien.

3.5.2 beschrijving toonmomenten
Tijdens onze deelname aan de Irisfeesten organiseerden wij “secret garden”.
De opkomst aan deze activiteit was eerder mager, Beeldenstorm verdronk wat in het
overaanbod dat het Irisfeest aan de Brusselaars te bieden had.
De tentoonstelling naar aanleiding van onze traditionele nieuwjaarsreceptie is een
jaarlijks succes en de tentoongestelde werken van vooral de jeugdige participanten
genieten veel bijval.
Afsluitmoment creatieve ateliers seizoen 2016/2017
Al even traditioneel is deze seizoenafsluiter van de creatieve ateliers. Dit is eerder een
intern gebeuren van de cursisten aan onze ateliers. Tijdens deze ontmoeting worden de
verworven resultaten besproken en worden de plannen gesmeed voor het nieuwe
seizoen.
De Vrienden van Beeldenstorm is een kern van sympathisanten en steunende vrienden
die elkaar jaarlijks treffen op een BBQ op Beeldenstorm. Naast een gezellig samenzijn
wordt het jaarverslag voorgelegd en worden de nieuwigheden die zich in de ateliers
ontwikkelen toegelicht.
Verder zijn er de talrijke bezoeken van organisaties en jongeren die zich interesseren
voor het reilen en zeilen van sociaal-cultureel werk in kansarme buurten. Wij maken er
steeds een erezaak van om dit publiek uitgebreid toelichting te geven over onze werking
in woord en in beeld. Ons omvangrijk filmmateriaal illustreert onze methodes en
bedrijvigheden, dit materiaal geniet veel bijval.
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Ook zijn er regelmatig voordrachten in en over Beeldenstorm:
• op 13 november
2017
participatie aan “Kansen Voor Kinderen” een
voordrachtavond met aansluitend debat dat werd ingericht door HVV Brussel in
de markten.
• De Swaene, een organisatie die zich bekommert om het Anderlechts erfgoed, was
met haar leden te gast op 19 februari 2017 . Ook zij kregen naast een bezoek aan
de ateliers een toelichting met beeld en klank.
Daarnaast is er vaak de vraag van talrijke instellingen en initiatieven tot het inrichten of
het helpen bij de inrichting van een activiteit:
O.a. de Academie Beeldende kunst van Anderlecht voor het feestelijk afsluiten van het
schooljaar. Een BBQ voor de leerkrachten.
Omvangrijk waren er ook de toonmomenten buitenhuis.
Hierbij wens ik uitvoerig de mooie samenwerking met Televil Laken en Kringloop
Vilvoorde in de verf te zetten
In Televil Laken exposeerden wij de werken van Geoffroy Dussart
In Kringloop Vilvoorde vervoegde onze medewerkster Enna Halie Ensemble, een
emancipatorisch project dat staat voor de begeleiding en de omkadering van vrouwen op
zoek naar werk en een positief zelfbeeld. Via restyling en gelaatsverzorging herwinnen
kansarme vrouwen het vertrouwen in zichzelf. Daarnaast krijgen de vrouwen een op maat
geknipte sollicitatiebegeleiding.
Ook onze jaarlijkse deelname aan Plazey kan men eveneens beschouwen als een
toonmoment.
Onze deelname aan Plazey is trouwens een vervolg op het opdoeken van de wijkruimte
die Beeldenstorm destijds ter beschikking werd gesteld.
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3.5.3. Beeldenstorm stuurt haar medewerkers uit: Enna Halie
3.5.3.1. Beschouwing:
Beeldenstorm als incubator:
Gedurende haar 19-jarig bestaan heeft Beeldenstorm tal van artiesten en verenigingen
geïnspireerd tot het varen van een eigen koers.
Naast de werkzaamheden op Beeldenstorm ontwikkelen medewerkers van
Beeldenstorm ook eigen artistieke activiteiten, vaak zijn er raakpunten tussen de sociaalartistieke disciplines ingericht op Beeldenstorm en de persoonlijke activiteiten.
Beeldenstorm tracht haar medewerkers te stimuleren in hun individueel parkoers. Dit
gebeurt door:
• Het afstellen van de opdracht op Beeldenstorm zodat er kruisbestuiving kan
ontstaan tussen het individuele werk en het collectief Beeldenstorm;
• Materiële, logistieke, administratieve en financiële ondersteuning;
• Programmering in onze toonmomenten;
• Promotie via website en bijdrage in de ontwikkeling van de publiciteit voor
desbetreffende projecten (gebruik drukkerij);
• Promotie via het netwerk van Beeldenstorm.
(lees eveneens besluit werking stedenfonds 2017)
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3.5.3.2. Beeldenstorm stuurt haar medewerkers uit: Enna Halie
“la forma dell'acqua”, digitale installatie, Biennale Venetië, Italië:
120 receptieve participaties

Het betreft hier een tijdelijke audiovisuele installatie tijdens de Biennale van Venezia
2017 gesponsord door Beeldenstorm in het kader van het “artists in residence”
programma: een interactieve audiovisuele installatie in hartje Venetië met de doelstelling
passanten te betrekken op een informele en spontane manier door gebruik te maken van
de karakteristieken van de stad zelf: smalle steegjes waar geluid weerkaatst, glazen
deuren op straatniveau die licht binnenlaten maar ook uitstralen. Beeldenstorm
verzorgde hierbij technisch en financieel support.
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/tentoonstelling-la-forma-dellacqua-enna-halie/
http://www.ennahalie.com/la-forma-dellacqua-2

Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

la forma dell'acqua

20 Aantal actieve deelnames
300 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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breekt wet

22 september 2017:

Begeleiding: Enna Halie camerawerk Greg Delannay

Het nieuwe project ‘Ensemble’ wil langdurig werkloze vrouwen zelfbewuster en zelfzekerder laten inspelen op jobaanbiedingen en kansen op een baan.
Ensemble helpt hen door niet alleen gratis kleding & stijladvies aan te bieden maar ook
een 'ensemble' te geven om te solliciteren. Ook wil Ensemble hen helpen om hun
zelfvertrouwen te herwinnen, en tot slot hen in contact te brengen met
budgetvriendelijke en duurzame mode. De deelneemsters worden opgevolgd na de
styling-dag door middel van individuele job coaching sessies.
Beeldenstorm is een partner sinds de aanvang van dit project en verzorgt, naast
ondersteuning van communicatie via sociale media, ook de audiovisuele producties.
De samenwerking tussen Ensemble en Televil is tot stand gekomen via Beeldenstorm.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1539196802803110&set=a.1320146468546
73.21786.100001384147883&type=3&theater
https://www.youtube.com/watch?v=4rcBBOqIgB0
https://www.facebook.com/ensemblesamennaareenmooietoekomst/
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Ensemble

20 Aantal actieve deelnames
120 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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3.5.5. Greg Delannay
3.5.5.1. MIXITY project in het kader van de festival YO! in Bozar
Le Hip-Hop en images, docu reportage, 24, 25, 26, 27 & 28 juli 2017:
https://youtu.be/f9nmYRPo_Ck https://youtu.be/U9Mv7wi3kdA https://youtu.be/SsIuIYW0cnk

Een 7-tal jongeren uit Bastogne ondergingen op een intensieve manier de ateliers die
werden ingericht met als doel opnametechnieken aan te leren voor de registratie van een
aantal jongerenateliers: slam-dans-djing.
Verschillende onderdelen werden verwerkt:
• het journalistieke werk
• klank en beeldregistratie
De organisatie was in handen van het CBAI, visit.brussels, BOZAR en een aantal
Brusselse verenigingen die workshops hebben ingericht in het kader van Mixity Hip-Hop.
Deze opzet was een fantastische gelegenheid voor de jonge Brusselaar die de kans
kreeg om tal van disciplines (rap, dans, graffiti,...) van de hip-hopcultuur te ontdekken.
Iedere participant bracht een bezoek aan de tentoonstellingen YO ! en Brussels Hip-Hop
Generations. Een gezamenlijk slotmoment met alle deelnemers vond plaats in BOZAR.
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Hip-Hop in beeld

50 Aantal actieve
deelnames
100
Aantal receptieve

Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Pluim & Veer

deelnemers
deelnames
195 & Veer
3.5.5.2. Plum & Poil
- Pluim

250 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195

Uitgenodigd door Schepen van Sint-Joost-ten-Node, Eric Jassin Ramadi om in Jerada
(Marokko) de dansvoorstelling Pluim & Veer voor te stellen aan de lokale bevolking.
Festival des Enfants : https://youtu.be/2Tw-ahhMb0U http://salwa.be/en/events/creations
Pluim & Veer is een dansvoorstelling waarin een vertelster haar verhaal doet. Twee
dansers symboliseren haar onderbewuste (mannelijke en vrouwelijke kanten).
De twee werelden komen elkaar tegen: langs éne kant een vrouwelijke, geïnterpreteerd
door een buikdanseres Salwa en een mannelijke, geïnterpreteerd door een hiphopdanser Greglox. In begin van het verhaal zijn zij elkaars tegenpolen, maar zij komen
stilaan tot een verzoening.
De productie werd gehonoreerd door de prijs van beste choreografie, beste creatie en
beste vrouwelijke interpretatie.
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3.5.6. Tentoonstelling Geoffroy Dussart, 8 uur 10, Televil Laken:
21 oktober 2017

Kringloop Laken en Beeldenstorm organiseren
21 oktober 2017 in de nieuwe Kringloop te Laken
De Wandstraat 122, 1020 Laken
Openingstijden:
maandag tot vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur
zaterdag van 10.00 tot 16.30 uur

Tentoonstelling Geoffroy Dussart artistiek medewerker van Beeldenstorm
Meet and greet Geoffroy zaterdag 21 oktober tussen 10.00 & 12.00
Een lieve, lange man gelauwerd door de uitdagingen van het leven, dus ook door de
gebeurtenissen van elke dag. Wat de normale sterveling als banaal zal ervaren, wordt
in de ogen, in de geest en door de handen van Geoffroy een sublieme observatie die
de waarde van een zeldzaam juweel evenaart.
In zijn tentoonstelling 8 uur 10 krijgen wij via een zestigtal schilderijtjes zicht op de
belevenissen die hij gedurende een geruime tijd tijdens zijn woon-werkverkeer naar
Beeldenstorm ervoer.
Beeldenstorm is de plek waar Geoffroy gedurende anderhalf jaar dagdagelijks als
artiest in residentie was en waar hij momenteel nog een aantal opdrachten ter harte
neemt.
Wij hadden het voorrecht kennis te maken met een man, zuinig met woorden, maar
kwistig met beeld en inspiratie.
Beeldenstorm knipoogt graag naar Kringloop, omdat wij als sociaal-artistieke
organisatie de sociale economie en duurzaam handelen voor honderd procent willen
steunen en uitdragen.
Vandaar dat wij gezorgd hebben voor een gepaste omlijsting, zowel van het werk van
Geoffroy als voor de hartelijke samenwerking die Kringloop en Beeldenstorm verenigt.
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Over Geoffroy
wakker worden
dag spiegel met verdwaasde kop
dromen weggewassen
tanden opgepoetst
blinkend porselein met hier en daar een hoekje af
spatjes op de spiegel vandaag ietsje meer naar rechts
8 uur 10
schoenen aan
deurtje toegetrokken
dag wereld
hé zon op mijn pad
we gaan er voor
Kort Schaduw wijst de weg
de boom zonder blad
het groene hek
het knipperend licht
de arme vrouw met ’t lege blik
een ogenblik
wat kleur gezien
in ’t schemerige straatje om de hoek
een pakje friet
met duif erop
verfrommeld pakje tabak
een plas met kersenpitten
de straat die hobbelt in mijn leven
en mij daar brengt
waar ik
vandaag wil zijn
een plek met groene bomen
de plaats waar ik terug kind kan zijn
mijn droom eens echt beleven
ik schilder nu de lijnen uit
ik doe het met beide handen
zodat je sneller richting vindt
in de kringloop van je leven
Nik Honinckx, 6 oktober 2017

Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

8 uur 10 Geoffroy Dussart
1439 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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3.5.6. “Secret Garden”, Open Deur, 6 mei 2017:
In het kader van het Irisfeest opent Beeldenstorm een hele dag haar deuren. Op het
programma:
• Een rondleiding in de gebouwen met toelichting over de geschiedenis van het
gebouw zelf en de werking van Beeldenstorm;
• Keramiektentoonstelling op de binnenkoer met een hapje;
• Live muziek door Gerammel en Geboenk;
• Vertoning producties, Linking Ket ;
• Film Klokkenluiders, muziek van Kaat De Windt in choreografie van Karin
Vyncke.
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/irisfeest-secret-garden/
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/irisfeest-2017-secret-garden-tentoonstelling-muziek-enfilm/?hilite=%22Secret%22%2C%22Garden%22

Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Secret garden
93 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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3.5.7. Mobile Music Playgrounds, 29 juni 2017:
Ecole J.J Michel St.Gilles & Ecole Le Tournesol Anderlecht.

Mobile Music Playgrounds organiseert Concerten voor alle kinderen van het Brussels
gewest in alle gemeenschapscentra van Brussel, zowel aan Nederlandstalige als aan
Franstalige kant. Na een inloopperiode in een frequentie van 30 à 40 concerten op
jaarbasis.
Het concert is van hoog niveau, zowel qua musici als qua muziek. Nadruk op
muziek/concertbeleving, minder op het educatieve. Elk concert wordt gevolgd door een
ontmoeting /workshop gegeven door de musici. Kinderen worden tot beoefenen van
klassieke muziek verleid. Bij voorkeur worden de kinderen begeleid door een ouder.
Beeldenstorm heeft ter ondersteuning van dit project haar studio en vleugelpiano ter
beschikking gesteld.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212847640887211&set=pcb.10212847652367498&type=3&theater
http://beeldenstorm.be/web/agenda-item/repetitie-mobile-music-playground/

Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Mobil Music Playgrounds
41 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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3.6. Artiesten in residentie 2017:
3.6.1 Beschouwingen over onze artiesten in residentie
De organisatie van onze concerten en de realisatie van onze CD-uitgaven doet zijn
ronde onder de musici als een lopend vuurtje. Uit de frequentie van onze
studioreservaties blijkt dat veel musici op zoek zijn naar geschikte repetitieruimte.
Verschillende conservatoriumstudenten doen regelmatig een beroep op Beeldenstorm.
De studio met goede akoestische kwaliteiten, het ter beschikking stellen van een
uitstekende vleugelpiano, de opnamefaciliteiten en de mooie rustige omgeving worden
ten zeerste geapprecieerd.
Musici krijgen vrij toegang tot de studio, ook na de kantooruren en in het weekend.
Het overgrote gedeelte van de musici situeert zich onder de leeftijdgrens van 35 jaar.
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Artiesten in residentie

106 studioreservaties
360 atelierparticipaties
73 Aantal ingeschreven
residenten

deelnames 195

Herman Lemahieu: scouting music productions hoofd ernstige muziek Beeldenstorm

Beeldenstorm Sound engineer & mastering Harry De Winde recording & sound director Wolfgang Heirmans
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3.6.2. Lijst repetities en studioreservaties artiesten in residentie
Artists in Residence
2017
Plume et Poil
3 artiesten
9 participaties

Beeldenstorm
Kaat De Windt
1-4 artiesten
70 participaties

Arsys Collectif
4-7 artiesten
24 participaties

Gerammel & Geboenk
1-6 artiesten
25 participaties

Jeroen Smets
4 artiesten
28 participaties

12/04 repetitie
23/04 repetitie
14/05 repetitie

12/01 repetitie
13/01 repetitie
17/01 repetitie
19/01 repetitie
24/01 repetitie
31/01 repetitie
02/02 repetitie
03/02 repetitie
06/02 repetitie
07/02 repetitie
08/02 repetitie
12/02 repetitie
13/02 repetitie
14/02 repetitie
27/02 repetitie
28/02 repetitie
03/03 repetitie
16/03 repetitie
20/03 repetitie
25/04 repetitie
30/04 repetitie
02/05 repetitie
04/05 repetitie
01/06 repetitie
12/06 repetitie
15/06 repetitie
16/06repetitie
19/06 repetitie
20/06 repetitie
22/06 repetitie
25/08 repetitie
01/09 repetitie
06/09 repetitie
08/09 repetitie
09/09 repetitie
13/09 repetitie
25/09 repetitie
26/09 repetitie
28/09 repetitie
03/10 repetitie
29/12 repetitie
30/12 repetitie

21/04 repetitie
22/04 repetitie
23/04 repetitie
25/07 repetitie
26/07 repetitie
18/08 repetitie

23/02 repetitie
22/05 repetitie
30/05 montage video
31/05 montage video
07/05 montage video
08/05 montage video

03/05 repetitie
05/05 repetitie
12/06 repetitie
19/06 repetitie
26/06 repetitie
3/07 repetitie
4/10 repetitie

La tête de mon frère
7 artiesten
28 participaties

Tmesis
4- 8 artiesten
82 participaties

G&G en Arumbo
1-6 artiesten
22 participaties

Joy Wellboy
2 artiesten
4 participaties

Salwa Bellydance
10 artiesten
30 participaties

05/09 repetitie
07/09 repetitie
16/09 repetitie
09/11 repetitie

09/01 repetitie
10/01 repetitie
11/01 repetitie
17/01 repetitie
18/01 repetitie
27/01 repetitie
06/02 repetitie
13/02 repetitie
16/02 repetitie
17/02 repetitie
28/11 repetitie
30/11 repetitie
3/11 repetitie
28/11 repetitie
30/11 repetitie
2/12 opname
3/12 opname
4/12 opname
5/12 opname

30/01 repetitie
23/02 repetitie
22/05 repetitie
30/05 repetitie
31/05 repetitie
07/06 repetitie
13/06 repetitie

02/06 repetitie
03/06 repetitie

18/06 repetitie
20/11 repetitie
27/11 repetitie

Fnussjen
4 artiesten
16 participaties

Shaman Festival
10 artiesten
20 participaties

Duo Egis
2 artiesten
2 participaties

27/01 repetitie
30/10 repetitie
31/10 repetitie
1/11 repetitie

23/02 repetitie
04/10 repetitie

03/10 repetitie

106 studioreservaties
360 atelierparticipaties
73 ingeschreven
residenten
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3.7. Promotie van de reeds georganiseerde uigaven en
producties via allerlei tijdelijke acties
3.7.1. Beschouwing promotie
Op gebied van promotie voor onze verschillende producten beseffen wij dat er nog veel
werk voor de boeg is.
In 2017 hebben wij ons vooral toegelegd op het aanpassen van onze website zodat hij
op een soepele manier ook op andere formaten leesbaar is.
Daarnaast werden onze producten telkens aangeboden op toonmomenten en werden
er enkele publicaties over onze uitgaven gepleegd in het vrijzing tijdschrift ”demens.Nu
Magazine” https://demens.nu/diensten/publicaties/magazine/
In de nabije toekomst hopen wij meer ruchtbaarheid te geven aan onze publicaties door
• Een meer gestroomlijnde communicatie via digitale netwerken
• Het organiseren van releases bij het uitgeven van een nieuwe CD
• Het maken van een opvallende etalage.

3.7.2. Beeldenstormwinkel

winkel • producten
Voor bestellingen neem contact op met:
•

BE E L DE NS T OR M S E C RE T ARI AA T

•

02/523 43 50

•

secretariaat(apenstaart)beeldenstorm(punt)be

Bestellingen worden pas opgenomen na contact met het secretariaat en na ontvangst overschrijving op rekeningnummer:
IBAN BE56 5230 8082 1788
BIC TRIOBEBB

Met vermelding:

Titel van product, factuur en verzendadres!
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‘Tango Sensations’ • cd
Deze cd is te koop voor €21.50 incl. BTW per
cd
Et’cetera KTC 1616 • 60′ • Opname: voorjaar
2017, Beeldenstorm, Anderlecht
Piazzolla: Adios Nonino – Five Tango
Sensations – Oblivion – Fugata
Jerez le Cam: Jugada Intima – Espejadas
Schwarz: Alquimia

COLLECTIF
ARSYS (saxofoons), DANIEL
GRUSELLE (bandoneon)
MEER INFORMATIE VIND JE HIER.

‘SMETANA & SJOSTAKOVIT SJ, Pianotrio’s • cd
Deze cd is te koop voor €21.50 incl. BTW per cd
Et’cetera KTC 1606 • DDD-54’ . 1CD .
8711801016061 . 22/10/2017 . ET’CETERA
RECORDS
BEDŘICH SMETANA (1824-1884),
DMITRI SJOSTAKOVITSJ (1906-1975)

ENSEMBL’ARENSKI

MEER INFORMATIE VIND JE HIER.
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Deze cd is te koop voor €20 per cd incl. BTW
plus 5€ verzendingskosten
binnenlandBELUISTEREN EN MEER
INFORMATIE VIND JE HIER.

‘17.912 dagen geboeid door schoonheid’ • kunstuitgave met cd
Deze kunstuitgave met cd is te koop
voor €260 per doos incl. BTW plus
10€ verzendingskosten binnenland

BELUISTEREN
EN
INFORMATIE VIND JE HIER.

MEER

‘Surfing The Airwaves, Looking For Gold’ • cd
Deze cd is te koop
voor €10 per cd incl. BTW plus
3€ verzendingskosten binnenland Muziek en
tekst door Joy Wellboy (Joy Adegoke, Wim
Janssens)
Produced door Joy Wellboy (Joy Adegoke, Wim
Janssens) – www.joywellboy.be
Dit is een Beeldenstorm productie.
Veel dank aan Beeldenstorm, deMens.nu,
Vlaamse Gemeenschapscommissie,
de Amerikaanse landschappen en het goede
weer.
(Soundtrack For Short Movies)
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BELUISTEREN,
KORTFILMS
BEKIJKEN EN MEER INFORMATIE
VIND JE HIER.
‘Momentos’ • cd
Deze cd is te koop voor €15 per
cd incl. BTW plus 3€ verzendingskosten
binnenland Muziek en tekst door Luiz Márquez
Ensemble – www.mezcalvzw.orgDit is een
Beeldenstorm productie.
Veel dank aan Beeldenstorm, deMens.nu,
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Een deel van de opbrengst gaat naar hulp voor
“La Casa de las Mercedes”.* Prijs per
cd incl. BTW, excl. verzendingskosten
binnenlandBELUISTEREN EN MEER
INFORMATIE VIND JE HIER.

‘Een dasje poëzie’ • das
Deze “das” is te koop voor €20 per
das incl. BTW plus 5€ verzendingskosten
binnenland Onder de merknaam “op maat
geknipt” brengen we u
“een dasje poëzie” een idee ontstaan in
Beeldenstorm,
een sociaal artistieke werkplaats in Kuregem
Anderlecht. Met dit sociaal-artistiek product willen
Beeldenstorm en de kringwinkel – Televil je
deelzaam maken van hun gezamenlijke
bekommernis namelijk: meer creativiteit brengen
in onze leefomgeving, getalenteerde doch
kansarme mensen werk bezorgen, streven naar
een creatieve multiculturele kruisbestuiving,
aandacht geven aan de sociaal zwakkere.
BEWONDEREN EN MEER INFORMATIE
VIND JE HIER.
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‘Kleurenbeest’ • boeken • vijfdelig verhaal voor kleuters
• Kleurenbeest prentenboek I: €30 per boek *
(28 vellen DURAPAPER, 297 x 297 mm +
transparante PVC kaft)
• Kleurenbeest prentenboek II “Legt een ei”: €30 per
boek *
(26 vellen DURAPAPER, 297 x 297 mm +
transparante PVC kaft)
• Kleurenbeest ideeënboek I: €25 per boek *
(57 vellen papier 160gr, 297 x 210 mm +
transparante PVC kaft + muziek cd)
• Kleurenbeest ideeënboek II: €20 per boek *
(28 vellen papier 160gr, 297 x 210 mm +
transparante PVC kaft)
* Prijs per boek incl. BTW, excl. 5€ verzendingskosten
binnenland

BEWONDEREN
EN
INFORMATIE VIND JE HIER.

MEER

‘Miss Rotzooi’ • musical & ideeën boek voor kinderen
• Miss Rotzooi ideeënboek + musical (video

DVD): €30 per boek incl. BTW,
excl. 5€ verzendingskosten binnenland
(49 vellen papier 160gr, 297 x 210 mm +
transparante PVC kaft + video DVD)
BEWONDEREN EN MEER INFORMATIE
VIND JE HIER.

‘Miss Rotzooi’ • musical & ideeënboek voor kinderen
•

•
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•
•

Tante Kip …
… kookt en graag zelfs. Het huis-, tuin- en keukenkonijn eet en veel zelfs. Samen nodigen ze vaak
vriendjes en vriendinnetjes uit om te genieten van smakkelijke maar ook gemakkelijke receptjes. Willen
jullie meedoen en helpen bij het koken en opeten? Anders ￼Pffffff…. wordt het keukenkonijn veel te
dik!

Als Tante Kip aan het koken is komt het huis-, tuin- en keukenkonijn er gauw bij om alle lekkere geurtjes
op te snuiven en alvast wat te knabbelen op een worteltje en wat sla. Tante Kip eet liever graantjes en
groentjes maar ze heeft natuurlijk ook wel wat verse eitjes bij de hand. Ze beslissen altijd samen wat
ze gaan maken, maar misschien kiezen jullie liever zelf?

Plantenklimrekken • Een steuntje voor u en voor ons.
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De prijzen variëren per type plantenklimrek
tussen de €60 en €120*
* Prijs per
plantenklimrek incl. BTW, excl. verzendingskoste
n binnenland

BEWONDEREN EN
INFORMATIE VIND JE HIER.

MEER
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3.8. Aanmaak en voorstelling van een nieuwe CD opname
3.8.1.Beschouwing muziekopnames Beeldenstorm
In alle bescheidenheid durf ik te stellen, gezien de belangstelling van de professionele
musicus en de interesse van de vakpers, dat Beeldenstorm een belangrijke steun
verleent aan de ontplooiing van de jonge musicus. Het feit dat ook de door de wol
geverfde musicus bij Beeldenstorm aanklopt om te concerteren, te oefenen en opnames
te realiseren is een pluim voor de inzet van de equipe die door ons hoofd ernstige muziek
werd samengesteld teneinde deze producties te realiseren: Herman, Harry & Wolfgang
1000 maal dank. Zowel Harry als Wolfgang hebben een indrukwerkende staat van dienst.
Deze kinderen van Klara VRT beschikken over het bijzonder talent: naast een
uitzonderlijke professionele kennis eveneens begenadigd te zijn met een eindeloos
geduld en een unieke aangeboren vriendelijkheid. Harry als geluidsingenieur en
Wolfgang als coach van de uitvoerende musici, geen aanslag wordt gemist, de diva danst
naar hun pijpen.
Deze uitzonderlijke prestaties werden ook opgemerkt door uitgeverij en platenlabel
ET’CETERA en Warner Classics en recentelijk door ABC Classics in Australië.
Deze drie maatschappijen gaan met ons in zee en zullen er zorg voor dragen dat onze
CD internationaal wordt verdeeld.
Ook Klara draagt ons een warm hart toe en regelmatig worden onze producties gedraaid.
Naast Anderlecht voetbal Anderlecht Music!
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Opus Klassiek
© Siebe Riedstra, november 2017
Smetana: Pianotrio in g, op. 15
Sjostakovitsj: Pianotrio nr. 2 in e, op.
67
Ensembl'Arenski
Et'cetera KTC 1606 • 54' •
Opname: sept. 2017, Flagey Studio 4,
Klara Radio, Brussel

Het Ensenbl'Arenski dankt zijn naam aan het Pianotrio van Alexander Arenski, maar voor zijn debuut kiest het
voor Smetana en Sjostakovitsj. Twee geniale stukken, dat wel, maar de catalogus biedt in dit repertoire een
overmaat aan concurrentie, en samen bieden ze een krap uur muziekgenot. Juist dat alleraardigste en
veronachtzaamde trio van de Russische dandy was meer dan welkom geweest. Het inleidende praatje bij
deze uitgave doet zijn best om de beide opgenomen werken musicologisch aan elkaar te koppelen en komt
met een slim verhaal dat nota bene via Tsjaikovski en Arenski loopt. De uitkomst is simpel, beide werken zijn
elegisch van karakter en betreuren een schrijnend verlies. Smetana componeerde zijn trio na het verlies van
zijn dochtertje, Sjostakovitsj was gegrepen door de dood van zijn joodse vriend Sollertinsky.
Het Ensenbl'Arenski bestaat uit twee zussen, Claire (1989, viool) en Aurore (1991, cello) Dassasse en
pianiste Stephanie Proot (1987). In 2012 kwamen ze bij elkaar voor een uitvoering van het Pianotrio van
Arenski, die de dames deed besluiten een permanent karakter aan de samenwerking te geven. In 2017 zijn ze
door de Belgische publieke omroepzender Klara verkozen tot Supernova, een onderscheiding die een
concertreeks en een cd-opname inhoudt – deze schijf is het resultaat. Wanneer we even stilstaan bij het
medium pianotrio, is het bijna angstaanjagend om te constateren dat de twintigste eeuw, in tegenstelling tot
de negentiende, slechts twee meesterwerken in dit genre heeft opgeleverd: de trio's van Maurice Ravel (1914)
en Dmitri Sjostakovitsj (1944).
Het Ensembl'Arenski heeft de Supernova onderscheiding niet voor niets ontvangen. Violiste Claire Danasse
zorgt voor een ijzingwekkend fluisterend begin van het trio van Sjostakovitsj, Stephanie Proot is briljant in de
virtuoze pianopartij van de finale uit Smetana's trio. In het laatste deel van Sjostakovitsj danst de dood een
beklemmend sarcastische klezmer. Van het Ensembl'Arenski zullen we zonder twijfel vaker horen, wie weet
met Arenski's Pianotrio opus 32.
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SMETANA, SJOSTAKOVITSJ
Pianotrio’s
Ensembl’Arenski Et’cetera KTC 1606 • DDD-54’
Waardering: 9
Met het Ensembl’Arenski levert het Belgische opleidingsinstituut opnieuw een pianotrio
van formaat af.
Voor hun debuut-cd koos dit trio niet bepaald lichtvoetige kost. Zowel Bedřich Smetana
als Dmitri Sjostakovitsj componeerden hun trio na een verlammend verlies. Smetana
probeerde de dood van zijn zeer getalenteerde dochtertje te bezweren met krachtige
muzikale formules en lieflijke herinneringen. In het derde deel wordt een koortsachtige
onrust treffend verklankt. Als de gemoederen oververhit dreigen te raken brengt de cello
kalmte en bezinning. Sjostakovitsj kon naar eigen zeggen maandenlang niets
componeren na de plotselinge dood van zijn vriend Ivan Sollertinski. Maar het eerste deel
van zijn pianotrio was al bijna klaar toen de onheilstijding hem bereikte. Met dit grote
verdriet hebben de ijzige flageoletten in de vioolsolo en de schoorvoetend troostende
tweede stem in de cello waarmee het trio opent dus niets te maken. En juist in het tweede
deel herken je de vrolijke acrobatische toeren van Sjostakovitsj uit duizenden. Des te
harder komt het intense en doorleefde derde deel binnen. Met een Joods thema herdenkt
Sjostakovitsj zijn vriend Sollertinski in het vierde deel. De humor heeft iets verbetens en
dreigends. De drie jonge Belgische vrouwen beheersen hun materiaal uitstekend.
Jammer dat de cd na een krap uurtje al afgelopen is.
Carine Alders
bronvermelding Luister artikel Geluisterd APRIL 2018
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3.8.3.Tango Sensations collectif Arsys
TANGO SENSATIONS is de titel van deze cd, maar tango’s heb je in soorten en
maten. In Nederland kenden we toen geluk nog heel gewoon was Malando en zijn Tango
Orkest. Sinds het koninklijk huwelijk en de traan van Maxima kennen we Carel
Kraayenhof en zijn tango ensemble. Het verschil wordt gemarkeerd door de man die een
revolutie veroorzaakte in de tangowereld: Astor Piazzolla. Zoals de naam doet
vermoeden was Piazzolla van Italiaanse afkomst, geboren in het Argentijnse Mar del
Plata in 1921. Als kleuter verhuisde hij naar Greenwich Village in Manhattan, toen nog
een buurt waar de maffia regeerde over de Italiaanse immigranten. Zijn vader kocht in
een pandjeshuis een bandoneon en daarmee was Astors toekomst bepaald. Op zijn
bandoneon leerde hij niet alleen de tango spelen, maar ook Bach.
Piazzolla ontwikkelde zich tot een bandoneonspeler van formaat, die in zijn vaderland in
befaamde tango-orkesten soleerde, maar tegelijkertijd lessen nam bij Alberto Ginastera.
De hoofdprijs in een compositiewedstrijd was een studie in Parijs bij de legendarische
Nadia Boulanger, docente par excellence, met leerlingen als Aaron Copland en Elliott
Carter. Nieuwsgierig naar zijn werk als bandoneonvirtuoos vroeg ze hem een tango voor
te spelen. De reactie loog er niet om: u bent de Bartók van Argentinië, was haar
profetische oordeel. Maar Piazzolla gaf zijn contrapuntlessen bij Boulanger niet op! Ze
zetten hem op het spoor van een nieuw geluid in de versleten tango traditie. De Nuevo
Tango. Wie denkt dat het Argentijnse volk hem daarvoor dankbaar was vergist zich
deerlijk. Afgezien van het feit dat het regime van Videla hem bepaald niet welgezind was,
moest de dansende Argentijn niets hebben van de nieuwlichterij van Piazzolla. Gelukkig
had Piazzolla in Amerika en Europa de tijdgeest mee. Daar werd de Nuevo Tango met
open armen ontvangen.
Piazzolla overleed in 1992, en we mogen gerust stellen dat zijn grootste triomfen
posthuum hebben plaatsgevonden. Gidon Kremer ontdekte zijn potentieel en sindsdien
is het aantal Nuevo Tango cd’s niet meer bij te houden. Soms dwaalt men wel erg ver af
van de oorspronkelijke klanken, waarin hoe dan ook niet de viool, maar de bandoneon
een hoofdrol speelt. Het Collectif Arsys is een saxofoonkwartet waaraan in de vaste
samenstelling een pianist is toegevoegd, die hier is vervangen door bandoneonspeler
Daniel Gruselle. Het lijkt vreemd om de ritmesectie van een tango-orkest te vervangen
door vier saxofoons, maar het werkt wonderwel. Dat komt niet in de laatste plaats door
de inventieve arrangementen van Jerémie David, lid van het ensemble en kennelijk
verantwoordelijk voor de artistieke koers.
In de geest van Piazzolla heeft men gezocht naar aanvullend materiaal dat vanuit
dezelfde liefde voor het genre is ontstaan, en speciaal voor deze gelegenheid werd
geschreven. Zowel Gerardo Jerez le Cam (1963) als Alejandro Schwarz (1969) zoeken
naar raakvlakken tussen klassieke vormen en de al even klassieke volksmuziek. Het
eindresultaat is zonder meer boeiend, en verdient een groot compliment voor de trouw
aan de oorspronkelijke idee van Piazzolla: de Nuevo Tango. Die essentie is hier in al
haar glorie te horen: de vier stemmen van het saxofoonkwartet staan garant voor
Piazzolla’s fascinatie met het contrapunt. Daarboven kan de ziel van zijn bandoneon vrij
zweven.
www.opusklassiek.nl/cd-recensies/cd-sr/srpiazzolla02.htm
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3.8.4.Toekomstige opnamen en uitgaven 2018
3.8.4.1.Tmesis:
Laureaat ban de Supernova Klara 2016
http://www.tmesisensemble.com
Géraldine Clément, fluit
Panagiota Giannaka, klarinet
Aleksandra Lelek, cello
Diede Verpoest, viool
Sara Vujadinovic, piano
Tim Mulleman, bewerker
Programma cd
Debussy, Claude: Prélude à l'après-midi d'un faune
Saint-Saëns, Danse macabre, op. 40
Schönberg/Webern: Kammersymphonie op. 9
Ravel: Alborada del gracioso
Debussy/Neyrinck: Bruyères

3.8.4.2. Duo Adentro
Finalist Supernova 2018 http://duoadentro.be/
Saskia Van Herzeele, piano
Maarten Vandenbemden, gitaar
Programma cd
Debussy, Claude: Petite suite, arrangement voor gitaar en piano
Ravel, Maurice: Balletsuite Ma mère l'oye, arrangement voor gitaar en piano
Castelnuovo - Tedesco, Mario: Fantasia op. 145
Schubert, Franz: Sonate für Klavier und Arpeggione D. 821, arrangement voor gitaar en
piano

3.8.4.3. Philippe Thuriot
https://philippethuriot.com/
Ravel: Le tombeau de Couperin
Couperin: La couperin
Ravel: Menuet antique
Couperin: La muse palantine
Ravel: Alborada
Ravel: Pavane
Couperin: Tic toc choc
Couperin: Baricades
Ravel: La valse
Het spelen van werken van Maurice Ravel op accordeon leek me tot nu toe niet
haalbaar, omwille van de “korte naklank” van mijn instrument. De wolligheid van de
piano – door de aanwezigheid van het rechter pedaal - ontbreekt. Er waren redenen
genoeg om ervan uit te gaan dat deze muziek niet aan mijn instrument was besteed.
Het is pas recentelijk dat ik de sleutel vond om bepaalde werken te ontrafelen en aan te
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passen. Het feit dat Ravel zijn pianowerken vaak naar het orkest omzette was voor mij
een doorslaggevend argument.
Le Tombeau de Couperin was mijn favoriete werk toen ik 16 was, en studeerde aan de
kunsthumaniora van Brussel. Het werk is geïnspireerd door de baroksuite. Vermits de
barok voor de accordeonist geen onontgonnen terrein is, pakte ik deze suite als eerste
aan, waarna de werken van Couperin als bijna vanzelfsprekend volgden.
Zo werd de brug naar het Menuet antique en de Pavane gesmeed. Maar de keuze om
La valse te spelen kwam pas veel later, omdat het heksentoeren vergde om dit werk
naar mijn schoot-orkest te vertalen. Het was bij aanvang lang niet zeker dat ik alle
codes kon kraken, maar langzaamaan leek het alsof mijn instrument de driekwartsmaat
herkende vanuit die andere Franse connectie: de valse musette. Ik vraag me stiekem af
of Ravel ooit een bal-musette heeft bijgewoond. Zou hij de befaamde accordeonist Gus
Viseur ontmoet hebben? Het gaat hier in elk geval wel over twee verschillende
werelden: het ontwerp van het accordeon was tijdens het interbellum gericht op
dansmuziek, pas na WOII werd het aangepast zodat het mogelijk werd om klassieke
muziek te spelen.
Het maken van deze cd heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Het transcriberen
vergde veel tijd en ijver om tot bepaalde inzichten te komen en knopen te ontwarren.
Ook tijdens het spelen stuitte ik vele keren op blokkades en raadsels.
Ik wil de mensen bedanken die me over deze bergen hebben helpen klimmen:
Beeldenstorm voor hun geloof in dit project, met in het bijzonder Wolfgang Heiremans
en Harry De Winde voor hun kunde, volharding en incasseringsvermogen;
Johan Vriens en Sofie Leconte (Rosario, Bever) voor de warme steun en fijne
omgeving; Brigitte Ghyselen bij Warner Music.
Ook dank aan mijn jeugdvriend Johan Dewever voor de inspirerende ritten in de
Bourgogne in de jaren negentig, met Le tombeau de Couperin, het Concerto in G... in
de auto-casette-speler. Nog dank aan Elke Demeester, aan Natalie D’haene, aan Iwein
Jacobs voor de grote vriendschap, en aan Catherine Leijnse.
Speciale dank aan Casper Burkhardt van Pigini Nederland.
Philippe Thuriot

3.8.4.4. Sint George Quintet
St. George Quintet
Liesbeth Baelus - 1ste viool
Kaja Nowak - 2de viool
Marie-Louise de Jong - altviool
Wouter Vercruysse - cello
Bram Decroix - contrabas
Cd-opname Bohemia Express / Beeldenstorm / Etcetera
Voorlopige data die vastgelegd zijn in Beeldenstorm: 13 tem 17 september 2018
Programma:
Strijkkwintet van Antonin Dvorak
Suite van Leos Janacek
Zie volgende trailer over het project: https://m.youtube.com/watch?v=oznw7SQVIR8
Voor het kwintet van Dvorak is een grote ruimte een must, gezien het zeer symfonisch
dik geschreven is
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3.8.4.5.Trio Septimus
Beste Nik,
Ik heb je deze voormiddag opgebeld over een opname van het trio voor strijkers van Frederick Septimus
Kelly. Dank je voor de fijne babbel! Zoals beloofd een schrijven met de informatie.
Ik ben gecontacteerd door Chris Latham van the Flowers of War uit Australië en de familie van Kelly met
de vraag om dit trio voor strijkers op te nemen. Het is één van de laatste stukken waar de componist aan
werkte vooraleer hij sneuvelde aan de Somme in 1916. Het werk duurt 40'. Chris Latham heeft contacten
met het label ABC Classics in Australië en zou de cd via hen uitbrengen en verdelen. Op de CD zou hij
ook nog werk voor piano 4-handig van Kelly zetten dat opgenomen zal worden in Australië. Chris Latham
leerde mij kennen via de opname's van Kelly's In Memoriam Rupert Brooke door het St. George Quintet.
Concreet heb ik je gebeld met de vraag of het mogelijk zou zijn om dit op te nemen in Beeldenstorm van
11 tot 13 mei 2018 - Hemelvaartweekend.
Musici:
Kaja Nowak - viool
Diede Verpoest - altviool
Wouter Vercruysse – cello
Opnameleider:
Chris Latham
Geluid:
Bert Lietaert
http://theflowersofwar.org/fskelly/ https://www.abcmusic.com.au/discography/frederick-septimus-kelly-–race-against-time
Dear Hilde and Nik
Hilde - Wouter can organise the time for my interview with you – he will know our recording schedule
Nik - thanks for making this recording possible and for offering the chance so that I can to stay in Brussels
With the French train strikes and all - it is much better to stay in one place so I can edit the recordings
I want to see if we can have them all edited before I leave
I really appreciate the generous gesture, and your support of this project, and hope I can thank you face to face
I will be sure to explain to your Ambassador Marc Mullie in Canberra so that he knows how you have assisted this project
I have also copied in the great niece of Frederick Septimus Kelly, Carol Jones, so that she knows how you also have helped us
She and her family are paying for this recording of FS Kelly’s String Trio and I believe the piece is worth the investment
It is Kelly’s longest piece and the one that proves he was not just a master of miniatures
I will take great pleasure in this recording project – I am a great fan of Belgium generally – my great grandmother who lived in
Dunkirk /Dunkerque was called Jacqueline Vandezande so clearly I have a bit of Flemish blood in me (as well as lots from far
Northern France)
I also think Wouter and his other Belgian colleagues are very admirable and wish to reward their interest in Kelly’s music
I am not sure what will come from this recording but at least I hope for Kelly to be recognised universally as a significant talent lost
to the Great War
In my opinion he is a similar scale talent to Ralph Vaughan Williams but one who was cut off at the age of 35
Australia did not have the composers to spare to lose someone of that level of talent and I wish this fact to be better known
It is important that we know just what kind of talent we lost
Best wishes
Chris Latham

3.8.4.6.Arenski-trio
de opname van de pianotrio's van Beethoven met het Arenski-trio - 2020 is het
Beethovenjaar .
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3.9. Overzicht van de samenwerkingsverbanden met
andere actoren uit het werkveld én overzicht van de
samenwerkingsverbanden met andere overheden
a. Sectorale samenwerkingsverbanden:
Beknopte opsomming van partners!
•
•

VGC Onderwijs Begeleidingsprojecten
VGC Stedenfonds

•
•
•

Brussels gewest Plaatselijk Initiatief Ontwikkeling Werkgelegenheid
Actiris
Justitiehuis Elsene

•
•

Magic vzw
Castor duaal leren

•

OCMW Anderlecht, Brussel, Dilbeek, Etterbeek, Kortenberg, Leuven,
Oudergem, Sint-Jans-Molenbeek en Tervuren

•
•

BNP Paribas Fortis Foundation
Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens

•
•
•

Fonds Suzanne en Louis Matelart
Ernest De Craene
Playright+

•
•

Bon
De Boei

b.
•
•
•
•
•
•

Wijkgebonden samenwerkingsverbanden:

Brede School Kuregem tot september 2017
Brede school Hartje Anderlecht
Dienst onderwijs en Cultuur van de gemeente Anderlecht
Mission Locale d’Anderlecht
De partners van het cultuurbanket Anderlecht
Boule de neige

c.

Andere samenwerkingsverbanden:

• DKO Brussel VZW
• Erasmus hogeschool Pedagogie van het jonge kind
• Academie Beeldende kunsten Anderlecht DKO
• Deeltijds Kunst Onderwijs
• Levenslust MFC
• Sint-Lucas
• Sint Guido instituut
• Don Bosco Halle
• Vrije school Sint Pieter
• Gemeentelijke Basisschool 13
• Gemeentelijke Basisschool Scheut
• Gemeentelijke Basisschool Kameleon
• Lucerna school
• Seniorenvereniging Fedos Anderlecht Centrum
• Seniorenvereniging Ocra
• Kringloop Vilvoorde evenement kringloopdag
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• demensNu
• Plazey
• Flagey
• Music@home
• Samenwerkingsplatform DKO Brussel VZW
• Festival Des Enfants

3.10. Stagiairs 2017:
Dieter Vanden Bogaert: student Psychologie van het jonge kind.
Lara Van Bellingen: student audiovisuele kunsten Sint Lukas
Samuel Bouzizi : student audiovisuele kunsten Sint Lukas

3.11 Totaal participaties:
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

60 “Op Maat Geknipt” &
“Crea-mode”

50
Totaal atelierparticipaties:

+25

635
Vooropgestelde ateliersessies
Ceramiekatelier

Behaalde ateliersessies

60 ateliers

72
Totaal atelierparticipaties: 496

Verschil
+12

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

15 ateliers dansen à la carte

12

-3

Totaal atelierparticipaties: 52
Vooropgestelde ateliersessies 0
Nieuw atelieraanbod

Behaalde ateliersessies
24

Verschil

Audio visueel atelier Linking Ket

Totaal atelierparticipaties: 35

+35

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Crea Boem beeldende activiteit

33

-18

Totaal atelierparticipaties: 480
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

25

+31

Spelen met taal

Totaal atelierparticipaties: 80

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

23

+31

Keramiekatelier voor jongeren

Totaal atelierparticipaties: 15
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Verschil

16
Multi media & muziek

Totaal atelierparticipaties: 100

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

9

+9

Street art

Totaal atelierparticipaties: 59

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod Crea-lab

27

+27

Totaal atelierparticipaties: 12
Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Vakantieateliers Levenslust

29

?

Totaal atelierparticipaties: 236

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Gezonde voeding
Vakantieateliers Levenslust

14

Gezonde voeding Jongeren

6

Gezonde voeding kinderen
Gezonde
voeding
20

Verschil

5

Verschil

+5

Totaal atelierparticipaties: 169

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

3

+2

Verkeerseducatie

Totaal atelierparticipaties: 30

Vooropgestelde ateliersessies

Behaalde ateliersessies

Verschil

Nieuw atelieraanbod

10

+10

Stout

Totaal atelierparticipaties: 37

358 ateliersessies
2436 atelierparticipaties
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5000 Aantal receptieve
deelnames
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

24 Karaat&+

Aantal actieve deelnames
192 Aantal receptieve
deelnemers

Vooropgestelde actie

deelnames
195
Aantal deelnemers

la forma dell'acqua

20 Aantal actieve deelnames
300 Aantal receptieve
deelnemers

Vooropgestelde actie

deelnames
195
Aantal
deelnemers

Ensemble

20 Aantal actieve deelnames
120 Aantal receptieve
deelnemers

Vooropgestelde actie

deelnames
195
Aantal
deelnemers

Hip-Hop in beeld

50 Aantal actieve deelnames
100 Aantal receptieve
deelnemers

Vooropgestelde actie

deelnames
195
Aantal deelnemers

Pluim & Veer
250 Aantal receptieve
deelnemers

8 uur 10 Geoffroy Dussart

deelnames 195
1439 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
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Aantal deelnemers

Secret garden
93 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Mobil Music Playgrounds
41 Aantal receptieve
deelnemers

deelnames 195
Vooropgestelde actie

Aantal deelnemers

Artiesten in residentie

106 studioreservaties
360 atelierparticipaties
73 Aantal ingeschreven
residenten

deelnames 195

752 actieve deelnames aan toonmomenten en voorbereidingen toonmomenten
7535 receptieve deelnames
359 ateliersessies
2562 atelierparticipaties
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MADE IN CURE

GHEM

Hoofdstuk 4:
Beletterd & Betekend:
http://beeldenstorm.be/web/beletterd-betekend/
Kunsteducatie tijdens de schooluren

4.1. Inleiding Beletterd & Betekend najaar 2017
Dit verslag behelst de activiteiten die in het kader van ons educatief aanbod hebben
plaatsgevonden tijdens het schooljaar 2017 – 2018.
Er werd vooropgesteld om te werken rond het thema “evenwicht” een oefening rond:
• rechten en plichten;
• 70 jaar mensenrechten.
Aan de verschillende scholen werden multidisciplinaire ateliers aangeboden:
verschillende media kwamen aan bod en overlapten elkaar, mede hierdoor werd er
gestalte gegeven aan onze Bauhausfilosofie. Telkens werden de jongerenateliers
ingeleid via:
• beeldmateriaal,
• verhalen,
• open gesprekken over het jaarthema.
• In onze ateliers staan, naast de artistieke vaardigheden, de mogelijkheden om
psychosociale en cognitieve vaardigheden te ontwikkelen centraal.
• Er zijn voldoende intellectuele stimuli aanwezig:
o audiovisueel- en beeldmateriaal;
o in vraagstelling;
o referenties;
o voldoende mogelijkheid tot taalproductie.
Telkens wordt getracht om deze elementen terug te koppelen aan de leefwereld en het
referentiekader van het kind.
De kunstwerkjes die de leerlingen maakten werden/worden tentoongesteld in de
school.
De begeleiding van de ateliers Beletterd & Betekend 2017/2018 was in handen van:
Maaike Devreese
Assistenten: Marleen Schelfthout, Patsha Bay Mukuna, Mehdi Maillet, Olivier Tomasi
Bezieling, opvolging en kwaliteitsbewaking: Nik Honinckx
Secretariaat: Enna Halie
Website: Bart Vandeput.
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4.2. Beletterd & Betekend najaar 2017
voor het 2de leerjaar Sint-Pieter en Sint-Guido
Het 2de leerjaar van Sint-Pieter en Sint-Guido is een zeer fijne klas van 36 jongeren. Ze
kwamen in 2017 meermaals langs voor een fijn en creatief atelier. Hierbij een greep uit
ons programma dat we voor hen samenstelden:
Leerlingen uit het tweede leerjaar volgden een reeks van zes ateliers in verschillende
disciplines.
o Introductie in het thema ‘evenwicht in het leefmilieu’.
o Atelier beeld: onder de zeespiegel een aquarium maken van een schoendoos.
Een assemblage van verschillende materialen verschillende creatieve technieken
werden gebruikt.
o Atelier beeld: figuren in beweging werken met klei aanleren van het gebruik en de
vervaardiging van armaturen.
o Beeldend onderzoek van “beweging”, welke verschillende bewegingen en
houdingen ken jij? Hoe bewaar je het evenwicht daarbij? hoe beweging via lijnen
weergeven?
o Atelier keramiek: dieren bloempotjes maken en schilderen met engobes.
o Atelier beeld: introductie in het thema: ‘afval’, bewustwording aanscherpen rond
de ecologische wantoestanden.
o Collage maken met afvalmaterialen geïnspireerd op de collages/assemblages van
Pablo Picasso.
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4.3. Overzicht bezetting Sint-Pieter & Sint-Guido
Activiteit: Crea St. Pieter &
St.Guido Beletterd &
Betekend
Maand-datum
11 oktober klas 2A
2B
20 november 2A
2B
16 januari klas 2A
2B
28 februari klas 2A
2B
22 mei klas
2A
2B

Beeldenstorm

Voormiddag.
Telkens 2 ateliersessies

2017 oktober – juni 2018

Deelnemers
17
18
17
17
18
18
18
16
18
18

Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal
35
34
36
34
36
Totaal ateliersessies:10
Totaal participaties:175
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4.4. Profielen Crea ateliers Sint-Pieter & Sint-Guido 2A & B
najaar 2017 35 inschrijvingen
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

35

7,1 j gem.

M: 25,7%
V: 74,3%

Ja: 88,57%
Nee: 11,43%

België: 32,85%
Afrika: 5,71%
Marokko: 32,85%
Turkije: 10%
Oekraïne: 2,8%
Iran: 2,8%
Spanje: 2,8%
Albanië: 2,8%
Ecuador: 2,8%
Nederland: 1,4%
Gn Antw: 2,8%

België: 85,71%
Oekraïne: 2,8%
Frankrijk: 2,8%
Iran: 2,8%
Turkije: 2,8%
Spanje: 2,8%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Beroep ouders

Religie

Anderlecht: 85,71%
Molenbeek: 2,85%
Brussel: 2,85%
Sint Pieters Leeuw: 2,85%
Koekelberg: 2,85%
Gn Antw: 2,85%

Huis: 42,86%
App.: 57,14%

2: 34,28%
3: 28,57%
4: 31,42%
5: 2,85%
6: 2,85%

Bediende: 45,71%
Student: 2,85%
Arbeider: 11,42%
Werkloos: 1,42%
Huisvrouw: 25,71%
Weet niet: 12,85%

Katholiek: 8,57%
Islam: 65,71%
Weet niet: 25,71%

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

KIK

Toekomstig beroep

Gehuwd: 40%
Alleenstaand: 11,42%
Gn Antw: 48,57 %

3: 8,57%
4: 11,42%
5: 17,14%
6: 5,71%
7: 5,71%
1: 2,85%
Gn Antw: 48,57%

Nederlands: 4,25%
Frans: 44,68%
Afrikaans: 2,12%
Arabisch: 21,27%
Turks: 10,63%
Spaans: 6,38%
Italiaans: 4,25%
Farsi: 2,12%
Albanees: 2,12%
Oekraïens: 2,12%
Gn Antw: 2,27%

Neen: 100%

Militair: 13,88%
Politie: 16,66%
Held: 2,77%
Verpleger: 2,77%
Dokter: 11,11%
Weet niet: 5,55%
Juf: 19,44%
Boerin: 2,77%
Huisvrouw: 2,77%
Popster: 2,77%
Wetenschapper: 2,77%
Ambulancechauffeur: 2,77%
Profvoetballer: 2,77%
Brandweerman: 2,77%
Chauffeur: 2,77%
Piloot: 2,77%
Architect: 2,77%

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

T.V: 12,5%
Balspelen: 2,5%
Sporten: 10%
Dans: 10%
Fietsen: 7,5%
Zwemmen: 10%
Spelen: 7,5%
Winkelen: 2,5%
Tekenen: 2,5%
Voetbal: 12,5%
Arabische les: 10%
Gymnastiek: 2,5%
Karate: 2,5%
Muziekschool: 2,5%
Albanese les: 2,5%
Park: 2,5%

Gitaar: 5,71%
Piano: 2,85%
Geen
interesse: 91,42%

Zwemmen: 19,44%
Voetbal: 25%
Geen: 8,33%
Karate: 5,55%
Boks: 2,77%
Ballerina: 5,55%
Basket: 11,11%
Paardrijden: 2,77%
Gymnastiek: 5,55%
Tennis: 2,77%
Sporten: 5,55%
Fitness: 2,77%
Lopen: 2,77%

Ja: 100%
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4.5. Beletterd & Betekend voor het 3de leerjaar Sint-Pieter en
Sint-Guido.
Het 3de leerjaar Sint-Pieter en Sint-Guido is een toffe klas van 38 leerlingen.
Deze groep wou werken rond beeldvorming en gedurende 5 dagdelen kwamen volgende
items aan bod:
•
•
•

•

Landschapscollages maken uit afvalmateriaal,…
Na een introductie over Andy Warhol en Pop Art maken de leerlingen van elkaar
een portretfoto in onze fotostudio. Dit portret werd bewerkt met verschillende
creatieve technieken geïnspireerd op Pop Art.
Evenwicht in de natuur: introductie van het belang van bijen voor het voortbestaan
van de mens en planeet. De jongeren maken bloempotjes in klei in de vorm van
een dier. Dit bloempotje werd met een engobe kleiverf beschilderd en later
gebakken in de keramiekoven. De kleurige bloempotjes kregen met hun
beplanting een plaatsje buiten op een vensterbank.
Atelier collage: introductie van het werk van Pablo Picasso en kennismaking met
assemblage-kunst dit in combinatie met een bewustwordingcampagne omtrent
onze afvalproblemathiek. De foto’s van de fotograaf Gregg Segal, waarbij mensen
gefotografeerd werden in hun eigen afvalberg, die ze in een week wisten te
vergaren hadden een grote inpakt op de jongeren. In de school zijn de jongeren
ook bewust bezig met correct sorteren. Aan de jongeren werd gevraagd om hun
eigen afval van de voorbije weken mee te brenge. Met dit materiaal werd een
maquette van een imaginair landschap gecreëerd.

Foto van Gregg Segal
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4.6. Overzicht bezetting Sint-Pieter & Sint-Guido
Activiteit: Crea St. Pieter &
St.Guido Beletterd &
Betekend
Maand-datum
06 december 3lj
3lj
24 januari
3lj
21 februari

3lj

14 maart

3lj

30 mei

3lj

Beeldenstorm

Voormiddag.
Telkens 2 ateliersessies

2017 oktober – juni 2018

Deelnemers
18
19
18
20
19
16
19
18
17
17

Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Totaal
37
38
35
37
34
Totaal ateliersessies:10
Totaal participaties:181

4.6. Feedback
juf Christel en Balwinder (leerkrachten 3de leerjaar Sint-Pieter en Sint-Guido)
Dag Maaike,
Hartelijk dank voor de foto's! Super!
De kinderen, en ook de juffen, vonden het een superleuk atelier!
Hun evaluatie: "Het was niet leuk, het was SUPERLEUK!"
Lieve groetjes en tot volgend jaar,
Christel
Dag Maaike,
Amai heel erg bedankt! De kinderen vonden het supertof vandaag. En kijken al uit naar de volgende activiteit.
Heel erg bedankt voor de fijne dag en om de foto's door te sturen.
Met Vriendelijke groeten,
Balwinder
Super, Maaike!
Ziet er tof uit! Past ook helemaal in ons thema!
Tot volgende week!
Christel
Dag Maaike,
Jullie hebben dit weer super gedaan! De kinderen (en de juffen) waren super enthousiast!
Christel
Dag Maaike,
Dinsdag 27 februari past voor ons! Hartelijk dank om de werkjes te brengen!
Vandaag was het voor de kinderen en juf weer een top atelier!
Super!
Tot gauw,
Christel
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4.7. Profielen Beletterd & Betekend Sint-Pieter en Sint-Guido
3de leerjaar.

najaar 2017 18 inschrijvingen

Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

18

8,3 j gem.

M: 27,77%
V: 72,22%

Ja: 100%

België: 5,55%%
Afrika: 22,22%
Marokko: 47,22%
Turkije: 5,55%
Afghanistan:5,55%
Nepal: 5,55%
V.S: 2,77%
Italië: 5,55%

België: 88,88%
Frankrijk: 5,55%
Afghanistan: 5,55%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Beroep ouders

Anderlecht: 77,77%
Molenbeek: 5,55%
Schaarbeek: 5,55%
Meerbeke: 5,55%
Grimbergen: 5,55%

Huis: 27,77%
App.: 72,22%

2: 50%
3: 16,66%
4: 11,11%
7: 22,22%

Bediende: 54,28%
Arbeider: 8,57%
Werkloos: 2,85%
Huisvrouw: 31,42%
Weet niet: 2,85%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

KIK

Christendom: 16,66%
Islam: 66,66%
Geen: 16,66%

Gehuwd: 77,77%
Alleenstaand: 22,22%

2:11,11%
3: 5,55%
4: 11,11%
5: 22,22%
6: 16,66%
7: 16,66%
8: 5,55%
12: 5,55%
13: 5,55%

Nederlands: 19,44%
Frans: 33,33%
Arabisch: 19,44%
Turks: 2,77%
Italiaans: 5,55%
Dari: 2,77%
Swahili: 5,55%
Nepalees: 2,77%
Lingala: 2,77%
Guinees: 2,77%
Engels: 2,77%

Neen: 61,11%
Soms: 38,88%

Toekomstig beroep

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Architect: 16,66%
Secretaresse ziekenhuis:
5,55%
Dierenarts: 5,55%
Wetenschapper: 5,55%
Bij Mac werken: 11,11%
Politie:
16,66%
Bakkerij: 5,55%
Kapper: 5,55%
Bureauwerker: 5,55%
Dokter: 5,55%
Metselaar: 5,55%
Bokser: 5,55%
Tekenaar: 5,55%

Voetbal: 7,14%
Familie: 2,38%
Arabische les: 21,42%
Muziekatelier: 9,52%
Karate: 2,38%
Multisport: 4,76%
Tablet: 2,38%
TV: 4,76%
Spelen: 7,14%
Waterpark: 2,38%
Huiswerk: 7,14%
Lezen: 2,38%
Sport: 4,76%
Winkelen: 4,76%
Moskee: 2,38%
Boks: 4,76%
Zwemmen: 4,76%
Computer: 2,38%
Judo: 2,38%

Gitaar: 42,85%
Piano: 14,28%
Tamboer: 2,85%
Trommel: 8,57%
Ukelele: 2,85%
Viool: 5,71%
Fluit: 2,85%
Trompet: 5,71%
Drums: 11,42%
Djembé: 2,85%

Basketbal: 22,22%
Boksen: 22,22%
Bowling: 5,55%
Yoga: 5,55%
Zwemmen: 5,55%
Gymnastiek: 5,55%
Lopen: 5,55%
Kungfu: 5,55%
Voetbal: 5,55%
Fitness: 5,55%
Volleybal: 5,55%
Niks: 5,55%

Ja: 60%
Pizza: 40%
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4.8. Beletterd & Betekend voor het 4de leerjaar GBS Veeweide.
Een coole groep van 22 leerlingen brachten meerdere keren een bezoek aan
Beeldenstorm. Zij participeerden aan volgende ateliers:
• Een mixed media-atelier: dieren in klei boetseren, een decor ontwerpen en met
dit materiaal een stop motion filmpje opnemen.
• Dagboek in linosnede.
• Samen de stop motion filmpjes bekijken.
• Afwerken van het dagboek in linografie.
• Fotoatelier portretopname van elk kind in onze foto studio.
• Kinderen maken een fotoreportage van de ateliers die zij beleven op
Beeldenstorm.
• Zelfportret bewerken zoals Andy Warhol het zou doen.
• Een droombeest boetseren in klei, fantasie tot leven wekken (recht op anders
zijn en geaccepteerd worden).
• Je droomvakantie uitschrijven, figuren uitknippen om je droomvakantie in
schimmenspel in de studio uit te voeren en op te nemen.
(recht op vakantie & vrije tijd),…
https://www.facebook.com/Beeldenstormvzw/videos/1947176155309565/
Atelier gezonde voeding: afwerken van de droombeesten, emailleren, gezonde power
balls maken als feestelijk afscheid van de ateliers.
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Toonmoment 4 de leerjaar GBS Veeweide
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4.9. Beletterd & Betekend Overzicht bezetting Veeweide
Activiteit: Veeweide-Crea
Belleterd & Betekend
Maand-datum
8 november
15 november
22 november
29 november

13 december
20 december

Beeldenstorm

2017 oktober - december

Deelnemers
12
10
10
12
12
10
12
10

Woensdag voormiddag.
Telkens 2 ateliers
Ateliersessies
1
1
1
1
1
1
1
1

8
11
11
8

1
1
1
1

38

Totaal
88

Totaal ateliersessies:12
Totaal participaties:126
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4.10. Profielen Crea atelier Beletterd & Betekend Veeweide
najaar 2017 22 inschrijvingen
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

22

9,2j gem.

M: 68,18%
V: 31,82%

Ja: 86,36%
Nee: 13,63%

België: 29,54%
Afrika: 4,54%
Marokko: 40,90%
Frankrijk: 2,27%
Itaië: 2,27%
Griekenland: 2,27%
Gn Antw: 4,54%
Turkije: 4,54%
Brazilië: 4,54%
Gn Antw: 4,59%

België: 86,36%
Amerika: 4,54%
Italië: 4,54%
Spanje: 4,54%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Anderlecht: 81,81%
Molenbeek: 13,63%
Koekelberg: 4,54%

Huis: 40,90%
App.: 59,09%

1: 4,54%
2: 45,45%
3: 27,27%
4: 18,18%
6: 4,54%

Huisvrouw: 21,42%
Werkt: 57,14%
Werkloos: 9,52%
Weet niet: 11,90%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

Sociale Media

Christendom: 13,63%
Islam: 72,22%
Agnostisch: 13,63%

Getrouwd: 90,90%
Alleenstaand: 9,09%

2: 4,54%
3: 4,54%%
4: 13,63%%
5: 27,77%
6: 31,81%
7: 9,09%
8: 9,09%

Nederlands: 8,82%
Frans: 47,05%
Turks: 5,88%
Swahili: 2,94%
Arabisch: 29,41%
Portugees: 2,94%
Spaans: 2,94%

Youtube: 11,11%
Snapchat: 14,81%
Whatsapp: 3,70%
Instagram: 14,81%
Facebook: 14,81%
Viber: 3,70%
Twitter: 3,70%
Alles: 3,70%
Skype: 3,70%
Geen: 29,62%

Toekomstig beroep

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Dokter: 13,63%
Kok: 4,54%
Voetballer: 18,18%
Winkel: 4,54%
Militair: 4,54%
Dierenarts: 4,54%
Garagist: 4,54%
Meester: 4,54%
Piloot: 4,54%
Kinderarts: 4,54%
Rijke man: 13,63%
Actrice: 4,54%
Huizenbouwer: 4,54%
Weet nog niet: 9,08%

Circus: 2,70%
Sport: 5,40%
Wonami: 2,70%
Moskee: 2,70%
Nintendo: 5,40%
Opa & Oma: 2,70%
Zwemmen: 5,40%
Lopen: 2,70%
Niks: 16,21%
Slapen: 2,70%
Trainen: 2,70%
Bib: 2,70%
Voetbal: 16,21%
Judo: 10,81%
Arabische les: 10,81%
Gn Antw : 8,16%

Piano: 31,25%
Trompet: 6,25%
Gitaar: 37,50%
Fluit: 6,25%
Drum: 3,12%
Trommel: 3,12%
Zingen: 3,12%
Niks: 9,37%

Zwemmen: 19,23%
Minigolf: 3,84%
Voetbal: 34,61%
Boks: 7,69%
Basket: 3,84%
Hockey: 3,84%
Handbal: 3,84%
Karate: 7,69%
Judo: 3,84%
Lopen: 3,84%
Niks: 7,69%

Ja: 63,63%
Nee: 4,54%
Pita, durum: 9,09%
Alles: 4,54%
Niks: 13,63%
Pizza: 4,54%
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4.11. Beletterd & Betekend voor de Gemeentelijke Basisschool
Kameleon
Najaar 2017
De leerlingen van het 6de leerjaar GBS Kameleon namen deel aan drie ateliers in het
kader van een verkeersproject van Good Planet Belgium. In dit atelier ontwierpen we
ludieke verkeerssignalisatie. Het doel was de school meer zichtbaarheid geven om
verkeersongevallen te vermijden.
1ste sessie: Leerlingen kregen van Good Planet een uiteenzetting over veiligheid op
straat zichtbaarheid in het verkeer.
2de sessie: Leerlingen ondergingen een fotosessie, zij poseerden voor de vervaardiging
van een reeks displays die hun plaats zouden vinden, tijdens de actieweken, voor de
schoolpoort.
3de sessie voor de achterzijde van deze displays ontwierpen de leerlingen een reeks
nieuwe verkeersborden, met als doel de automobilist attent te maken op de
aanwezigheid van een school.

https://www.facebook.com/groups/146642795941719/?fref=nf
Goodplanet op bezoek in VBSH
Activiteit: verkeersproject
GoodPlanet
Kameleon 6lj

Beeldenstorm

2018 jan.-juni

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

27 oktober

10

1

10

30 oktober

10

1

10

9 november

10

1

10
Totaal ateliersessies: 3
Totaal participaties: 30
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Beletterd & Betekend voor de Gemeentelijke Basisschool
Kameleon
voorjaar januari – juli 2018
Ontwerp van een object om de zichtbaarheid van de school te bevorderen*
Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar werken samen aan een aantrekkelijk
ontwerp van een assemblage om aan de ingang van hun school te plaatsen.
2 dagdelen/ 2 ateliersessies voor het vijfde en zesde leerjaar.
Vooreerst was er de introductie van de opdracht: ‘een creatief werk maken voor de
schoolingang’, introductie van het dier kameleon, experimenteren en fantaseren
omtrent de kameleon.
In het teken en schilderatelier werden verschillende kameleons getekend en ingekleurd.
Het beeldend werk kon zowel figuratief als abstract zijn. Later wordt een digitale
assemblage gemaakt waarbij de verschillende ontwerpen van de kinderen in ellkaar
worden gepast. De tekeningen, die deel zullen uitmaken van een assemblage, worden
digitaal via lasercutter uitgesneden.

*Dit project is nog niet afgerond

4.12. Overzicht Beletterd & Betekend bezetting Kameleon
Voorjaar januari – juli 2018
Activiteit: verkeersproject
Kameleon 5lj +6lj

Beeldenstorm

2018 jan.-juni

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

14 mei

23

2

46

28 mei

23

2

46
Totaal ateliersessies: 4
Totaal participaties: 92
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4.13. Profielen Beletterd & Betekend Kameleon 5de leerjaar
Voorjaar 2018 Inschrijvingen: 14
Aantal

Leeftijd

Geslacht

Graag school?

Origine Ouders

Geboorteland kind

14

10jr.: 3
11jr.: 7
12jr.: 4

M:78,57%
V: 21,43%

Ja: 64,29%
Soms: 28,57%
Nee: 7,14%

Marokko: 64,29%
Ecuador: 3,57%
Nicaragua: 3,57%
Tibet: 7,14%
Pakistan: 7,14%
Guinee: 7,14%
Brazilie: 3,57%
Belgie: 3,57%

Belgie: 50%
Marokko: 28,57%
India: 7,14%
Pakistan: 7,14%
Guinee: 7,14%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Anderlecht: 78,57%
1000 Brussel: 14,28%
Gn. Antw.: 7,14%

Huis: 42,85%
Appartement: 57,14%

2: 14,28%
3: 42,85%
4: 7,15%
5: 28,57%
10: 7,15%

Schoonmaker: 8%
Huisvrouw: 36%
Werkend: 8%
Werkloos: 4%
Bakker: 4%
Electricien: 4%
Chef: 4%
Medewerkster rusthuis: 4%
Architect: 4%
Taxichauffeur: 4%
Eigenaar snoepwinkel: 4%
Opzichter constructie: 4%
Vuilnisman: 4%
Hotel schoonmaakster: 4%
Kantoorbediende: 4%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis? Thuistaal

Sociale Media

Islam: 78,57%
Boedisme: 7,14%
Geen: 14,28%

Gehuwd, 4k. + opa, oom & neef:
7,14%
Gehuwd, 6k. + 2 tantes: 7,14%
Gehuwd,4k.: 7,14%
Gehuwd, 5k.: 7,14%
Gehuwd, 3k + oma: 7,14%
Gehuwd, 6k +grootouders: 7,14%
Gehuwd, 3k: 28,57%
Gehuwd, 2k: 7,14%
Alleenstaand, 4k.: 7,14%
Alleenstaand, 3k.: 7,14%
Alleenstaand, 2k: 7,14%

10: 14,28%
9: 7,15%
7: 7,15%
6: 21,42%
5: 28,57%
4: 14,28%
3: 7,15%

Tablet: 5%
Videogames: 30%
Snapchat: 10%
Instagram: 10%
Whatsapp: 5%
TV: 5%
Gsm:5% Messenger: 5%
Geen: 25%

Frans: 33,35%
Arabisch: 37,5%
Spaans: 4,16%
Nederlands: 8,35%
Tibetaans: 4,16%
Urdu: 4,16%
Portugees: 4,16%
Peul: 4,16%

Toekomstig beroep

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Kleuterjuf: 7,14%
Weet nog niet: 35,72%
Acteur: 7,14%
Hoedenmaker: 7,14%
Dokter: 14,30%
Bokser: 7,14%
Wetenschapper: 7,14%
Artiest: 7,14%
Voetballer: 7,14%

Tablet: 2,5%
Tekenen :2,5%
Knutselen: 2,5%
Koken :2,5%
Boodschappen: 2,5%
Lopen: 2,5%
Sport:2,5%
Familie:2,5%
Zwemmen: 2,5%
Karate: 2,5%
Dans:2,5%
KIK: 5%
Telefoon: 5%
TV:7,5%
Arabische les: 7,5%
Videogame 7,5%
Spelen: 7,5%
Boks: 7,5%
Voetbal: 17,5%
Gn Antw: 3,5%

Gitaar: 41,18%
Drums: 11,77%
Ukele: 5,88%
Accordion: 5,88%
Trompet: 5,88%
Geen: 5,88%
Alles: 5,88%
Piano: 17,65%

Voetbal: 26,66%
Boks: 20%
Basket: 20%
Rugby: 6,67%
Niks: 13,33%
Dansen: 6,67%
Gymnastiek: 6,67%

Ja: 92,85%
Nee: 7,15%
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4.14. Profielen Beletterd & Betekend Kameleon 6de leerjaar
Voorjaar 2018 Inschrijvingen: 10
Aantal

Leeftijd (gem.)

Geslacht

Origine Ouders

Geboorteland kind

7*

11,5

M: 71,42%
V: 28,57%

Turks:14,28%
Marrokaans: 28,57%
Afrikaans:14,28%
Pakistaans: 14,28%
Belgisch: 14,28%
Roemeens: 14,28%

Engeland: 14,28%
Bulgarije: 14,28%
Roemenie: 14,28
België: 42,85%
Gn.Antw.: 14,28%

Woonplaats

Huisvesting

Kamers

Werk ouders

Voedingsgewoontes

Anderlecht: 85,71%
Waterloo: 14,28%

Huis: 14,28%
Appartement: 85,71%

2: 14,28%
3: 28,57%
4: 14,28%
5: 14,28%
Gn.Antw:28,57%

Arbeider: 14,28
Huisvrouw:35,71%
Zelfstandig: 21,42%
Bediende: 14,28%
Gn. Antw.: 14,28%

Halal: 85,71%
Omnivoor: 14,28%

Religie

Samenstelling gezin

Met hoeveel thuis?

Thuistaal

Sociale media?

Islam: 85,71%
Katholiek: 14,28%

Getrouwd: 85,71%
Alleenstaand: 14,28%

4: 28,57%
8: 14,28%
7: 14,28%
5: 14,28%
2: 14,28%
Gn.Antw.: 14,28%

Turks: 6,25%
Frans: 25%
Nederlands: 25%
Peul: 6,25%
Arabisch: 12,5%
Engels: 12,5%
Urdu: 6,25%
Roemeens: 6,25%

Facebook: 11,11%
Videogames: 11,11%
Snapchat: 11,11%
Instagram: 11,11%
Psmessage: 11,11%
Music.ly: 11,11%
Geen: 33,33%

Toekomst

Vrije tijd

Instrument

Sport

Graag friet?

Kapper: 10%
Dokter: 30%
Spion: 10%
Weet niet: 10%
Verpleger: 10%
Advocaat: 10%
Kunstenaar: 10%
Kok: 10%

Voetbal: 26,66%
Basket: 13,33%
Zwemmen: 13,33%
Dans: 6,66%
Zingen: 6,66%
Tekenen: 6,66%
Sport: 6,66%
Knutselen: 6,66%
Skaten: 6,66%
Boksen: 6,66%

Geen: 55,55%
Gitaar: 22,22%
Piano:11,11%
Viool: 11,11%

Niks: 42,85%
Voetbal: 28,57%
Boks: 14,28%
Alles: 14,28%

Ja: 100%

*Enkel 7 leerlingen hebben de vragen beantwoord.

4.15. Constructieve samenwerking Brede School Hartje
Anderlecht
Dankzij de nauwe samenwerking met Rina Govers coördinator Brede
School Hartje Anderlecht kwamen de Gemeentelijke Basisschool Veeweide
en de vrije basisschool Sint-Pieter en Sint-Guido verschillende
atelierreeksen volgen Wij zijn zeer tevreden met deze samenwerking en
hopen deze volgend schooljaar verder te zetten. Van verschillende juffen en
van de kinderen kregen we zeer positieve reacties. De juffen vermelden dat
de jongeren telkens zeer graag bij Beeldenstorm langskomen.
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4.16. Subsidievoorwaarden
1.
Voorwaarde schoolcontext:
Het educatieve aanbod helpt scholen bij de realisatie van de leerplannen, de
eindtermen of de ontwikkelingsdoelen.
Bij de aanvang van het schooljaar, tijdens de voorbereidingen van onze ateliers, was er
een consultatieronde voor en met alle betrokken leerkrachten. In deze gespreken werd
afgetoetst welke de toepasselijke eindtermen en ontwikkelingsdoelen zijn voor de
specifieke doelgroep. We hielden in de mate van het mogelijk rekening met de thema’s
die in de klassen aanbod kwamen. Ons jaarthema: “evenwicht” rechten en plichten, “70
jaar mensenrechten” sloot naadloos aan met de gestelde leerdoelen. Naast de muzische
eindtermen, boden de ateliers eveneens de mogelijkheid om rond taal, sociale
vaardigheden en leren leren, te werken. Tijdens de voorbereiding van elk atelier werd
steeds bepaald werkvormen er gehanteerd dienden te worden:
welke didactische werkvorm;
welke methode tot benadering van de voorgestelde thematiek;
en welke techniek we aan de jongeren zouden aanbrengen.
We proberen om een zo ruim mogelijk aanbod van verschillende werkvormen aan bod te
laten komen.
2.
Voorwaarde taal:
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 en het
positief omgaan met andere talen.
Het educatief aanbod creëert een taal stimulerende omgeving met veel kansen tot
taalproductie, via interactie met begeleiders, andere leerlingen en hun leerkrachten.
Alle ateliers worden georganiseerd in het Nederlands. De leerling wordt de mogelijkheid
geboden om op een speelse en spontane manier met onze taal om te gaan.
Tijdens de introductie van de verschillende ateliers bevragen wij de leerlingen:
wat weten zij over het thema?
Begrijpen ze de opdracht goed?
Tijdens de ateliers wordt nauwkeurig in de gaten gehouden dat de jongeren onder elkaar
het Nederlands als voertaal gebruiken. We benadrukken het positieve van meertaligheid.
De kinderen mogen zich uitdrukken in een andere taal indien het Nederlands een te
moeilijke hindernis is om hun ideeën te ordenen. Klasgenoten en leekrachten zorgen dan
voor een gepaste vertaling naar het Nederlands. Dit is stimulerend en op deze manier
wordt het zelvertrouwen van de participant versterkt.
3. Voorwaarde diversiteit:
Het educatieve aanbod wordt opgesteld in functie van het diverse en Brusselse
schoolpubliek en maakt leerlingen bewust van de meerwaarde van diversiteit.
Aan de hand van de “stel je voor” boekjes die iedere participant dient in te vullen, bij de
aanvang van een eerste atelier, krijgen we een zicht op de origine van de deelnemer. De
begeleiders helpen de jongeren om de boekjes in klasverband in te vullen. De vragen
worden beurtelings door de jongeren zelf voorgelezen. Wij staan de jongeren bij als ze
een vraag niet begrijpen. Deze vragen bieden ook gesprekstof om dieper op hun
leefwereld in te gaan en om in een constructieve respectvolle manier te dialogeren. De
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artiesten verbonden aan ‘Beletterd & Betekend’ gebruiken het Nederlands als voertaal.
Daarnaast zijn er ook artistieke- en technische medewerkers die aan Beeldenstorm
verbonden zijn via een leertraject. Hun Nederlands is vaak beperkt, de kinderen steunen
onze anderstalige medewerkers bij het aanbrengen van nieuwe Nederlandstalige
woordenschat. Deze intergenerationele samenwerking bewerkt een guitige en positieve
dynamiek.
4. Voorwaarde breed leren:
Het educatieve aanbod versterkt en verbreedt de leeromgeving van de leerlingen.
In het begin van het schooljaar wordt met elke leerkracht een gesprek gevoerd. Tijdens
dit gesprek krijgen wij een kijk op de thema’s die tijdens het schooljaar in de
desbetreffende klassen aan bod komen.
Doel is een boeiend creatief atelier aanbieden waarbij we dicht bij de leefwereld van de
kinderen blijven, maar waarbij ze toch voldoende geprikkeld worden om zich buiten hun
comfort zone te begeven. Dit trachten we te bereiken via het aanleren van nieuwe
technieken en door het beschouwen van sociaal- maatschappelijke thema’s.
De inhoudelijke invulling wordt bepaald door ons jaarthema en via aansluitende thema
uit het leerplan. Op deze manier krijgen de leerlingen een kijk vanuit verschillende
invalshoeken op de te behandelen thema’s:
- In de school via de specifieke leermethodes
- op Beeldenstorm vanuit een uitgesproken expressieve benadering.
Via verschillende muzische vormen willen we inspireren, en de doelgroep aanleren om
te reflecteren en te creëren.
Wij willen de deelnemers via actieve kunstbeleving doen nadenken over de wereld
waarin wij leven en over hun plaats binnen dit universum. Vertrekkend van het jaarthema:
‘evenwicht, “rechten en plichten”, “70 jaar mensenrechten” brengen we hen in contact
met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. We hebben verschillende
mensenrechten uitgelicht en uitgewerkt in verschillende beeldende ateliers. Dank zij
onze talrijke muzische en technische mogelijkheden hadden de ateliers vaak een
mutidisciplinair karakter.

5. Voorwaarde participatie:
Het educatieve aanbod biedt ruimte voor actieve betrokkenheid en ondersteuning van
leraren, leerlingen, ouders en andere partners
De leerkrachten worden actief betrokken bij de uitwerking en/of de uitvoering van het
educatieve aanbod.
In het begin van het schooljaar consulteren wij de leerkrachten van de betrokken klassen.
Tijdens dit voorbereidingsmoment polsen wij naar de thema’s die dit schooljaar in hun
klas zullen behandeld worden. De leerkrachten geven vaak ook mee in welke discipline
ze graag een atelierreeks zouden volgen. Wij verwachten en stimuleren de leerkracht
om actief deel te nemen aan de ateliers.
De leerkracht in zijn hoedanigheid van pedagoog, de artiest in zijn rol van muzisch
begeleider en creatief deskundige.
De leerkacht krijgt minimum één week op voorhand het ateliervoorstel doorgemaild met
een illustrerend voorbeeld. Op deze manier kan het atelier geintroduceerd worden in de
klas.
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Na afloop van het atelier wordt, in de optiek van voortdurende bijstelling, er telkens
gepeild naar de tevredenheid en naar de eventuele tekorten of mogelijke bijsturingen.
Niet-verplichte indicatoren:
Het educatieve aanbod stimuleerd het gebruik van het Nederlands bij de leerlingen,
schriftelijk of mondeling.
Bij elk eerste atelier worden de leerlingen uitgenodigd om het “stel je voor” boekje in te
vullen. De jongeren lezen zelf de verschillende vragen voor, waar nodig helpen de
begeleiders bij het verduidelijken van de vraag en vaak ook bij het neerschrijven van de
antwoorden. Na de introductie van een atelier vindt er telkens een rondje plaats waarbij
we polsen of de leerlingen het thema en de activiteit goed begrepen hebben. Via
verdiepende vragen van de begeleiders worden de leerlingen gestimuleerd om dieper na
te denken over hun bekommernissen en pleziertjes. Aan de begeleiders van de ateliers
wordt opgedragen om te waken over een correct taalgebruik.
Tijdens het atelier gebruiken de begeleiders ook verschillende bewoordingen voor
éénzelfde item. De leerlingen worden ook in contact gebracht met het artistieke
vakjargon. Termen als: stopmotion, diepdruk, vlakdruk, hoogdruk, linosnede, graffiti,
stencils, montage, camerastandpunten, green key,… komen aan bod.
Het educatieve aanbod hanteert werkvormen die inspraak van leerlingen aanmoedigen
en het voorziet ruimte voor evaluatie door het doelpubliek.
De begeleiders stemmen hun atelier af op de vaardigheden van iedere leeftijdsgroep.
Tijdens het atelier houden we in de gaten of iedereen kan volgen. Indien iets te moeilijk
blijkt te zijn, zijn wij flexibel en stellen we andere opties voor op maat van de betrokkenen.
De begeleiders begeleiden het groepsproces zonder daarbij de individuele zorg op maat
van iedere leerling uit het oog te verliezen. Onze doelstelling is vooral de leerlingen
positief te stimuleren met veel aandacht voor hun eigen ideeën, verbeelding en
creativiteit. De stopmotion filmpjes die we met sommige klassen gemaakt hebben werden
gezamenlijk bekeken. Na afloop was er een feedback moment waarom iedereen kon
laten weten wat ze van hun en elkaars filmpje vonden.
Het educatieve aanbod stimuleert de leerlingen tot maatschappelijke participatie: ze
worden voorbereid om een actieve rol op te nemen in de samenleving.
Met als jaarthema: “evenwicht”, “rechten en plichten”, “70 jaar mensenrechten”
beschouwden we de rechten van de mens en van het kind. Na een introductie van de
mensenrechten werd er gepolsd over de kennis van deze rechten?
Of deze rechten in hun leven gerespecteerd worden?
Of ze mensen kennen waarbij dit niet het geval is?
Op deze manier willen we de kinderen vormen tot geëngageerde en bewuste burgers.
Deze betrachting hadden wij ook met het thema: “evenwicht” waarbij wij ons leefmilieu,
het ecologisch evenwicht, op de korrel namen.
Hoeveel afval verzamelen ieder van ons tijdens één week?
Wat is het belang van recycleren?
Wat kan je allemaal recycleren in Brussel?
Ook het belang van bijen en groen in de stad kwam ruimschoots aan bod.
Tijdens de ateliers leren de jongeren in team te werken.
Voorbeeld: tijdens het maken van een stopmotion-film wordt tijdens een brainstorm een
idee bedacht.
De idee wordt uitgewerkt in een productieteam:
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Wie maakt de figuren in klei?
Wie maakt het decor?
Wie doet de opnames?
Op die manier stimuleren we hen om intitiatief en verantwoordelijkheid te nemen,
compromissen te sluiten en samen te werken.
Het educatieve aanbod maakt gebruik van de leef-en leeromgeving van de leerlingen,
het aanbod gaat in interactie met de schoolbuurt, de schoolwijk of Brussel.
Door de samenwerking met Rina Govers, Brede school coördinator Hartje Anderlecht
kwamen verschillende scholen uit de buurt bij ons langs. Op die manier willen wij ons
‘breed’ profileren naar de buurt. Idealiter stromen die jongeren door naar onze
naschoolse- en vakantieateliers. Dit jaar waren we ook aanwezig op de Buitenspeeldag.
Er was ook contact met Nawal Abegig, Brede school coördinator Basisschool Lucerna.
Daar onze ateliers in het kader van “Beletterd & Betekend” snel volboekt waren trachten
we in het schooljaar 2018 – 2019 samen te werken met Basisschool Lucerna. Nawal
betrok ons ook bij de gespreken over de aankomende ‘Doewadag’ in september.
De kunstwerken van de leerlingen worden gepresenteerd op onze nieuwjaarsreceptie,
tijdens opendeurdagen op Beeldenstorm, Plazey festival en tijdens het
presentatiemoment op hun school. Tijdens zo’n presentatiemoment is het fijn om de
leerlingen samen met ouders en familie te ontmoeten en samen te reflecteren over de
ateliers en arbeid van de kinderen.
Het educatieve aanbod bevordert de sociale en interculturele vaardigheden van de
leeringen en leert hen omgaan met verschillen.
Naast de begeleiders van het Beletterd & Betekend-project worden onze ateliers ook
gebruikt door de overige medewerkers van Beeldenstorm. Vaak beheersen zij in mindere
mate het het Nederlands en zijn zij genoodzaakt om zich anders uit te drukken.
Sommigen onder hen spreken geen enkele voor ons verstaanbare taal. Onze ateliers
moeten een fijne creatieve stimulerende omgeving bieden aan iedereen die ons bezoekt.
We zijn zeer waakzaam tot het behoud van een positieve attitude. Indien er
ontolereerbaar gedrag wordt vertoond dan worden de betrokkenen daar ook over
aangesproken en polsen we naar het “waarom?”
Als begeleiders willen we het goede voorbeeld geven en benaderen we de leerlingen met
veel liefde, enthousiasme en empathie. Door kennis te maken met onze creatieve
omgeving ontdekken de leerlingen hun talenten en vaardigheden want kan bijdragen tot
de ontplooiing van een verdraagzame, zorgzame, spitvondig Brussels Ketje.
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4.17. Oki2
4.17.1. Inleiding wat is Oki2
Het multifunctioneel centrum Levenslust heeft een werking opgericht die zich specifiek
richt naar jongeren die, hopelijk tijdelijk, de banden met de school hebben doorgekinipt.
Deze tieners dreigen verstrikt te raken in een uitzichtloze situatie. Teneinde deze
jongeren toch enig houwvast te bieden wordt voor hun een aanbod uitgewerkt waarbij
het aanleren van een gezonde attitude en een verbetering van de sociale vaardigheid
voorop staat. Binnen dit kader werkt Beeldenstorm in samenwerking met de
psychologen van Levenslust en de medewerkers van time out De Bakermat een
gepaste activiteit uit. Via kortfilms die gespeeld en gedraaid worden met het doelgroep
publiek willen wij goede en slechte voorbeelden van sociale vaardigheden in beeld en
in woord brengen

4.18. Atelier didactische filmpjes
Op vraag van enkele psychologen van Levenslust vzw stelt Beeldenstorm dit nieuwe
audiovisueel atelier samen. Het doel is om met de doelgroepjongeren didactische
filmpjes te maken (geïnspireerd op Goldstein-training). Op die manier worden hun sociale
skills en vaardigheden aangescherpt. Het wordt een combinatie van een drama atelier
en een audio-visueel atelier. We zijn dit atelier opgestart net voor de paasvakantie. Dit
atelier gaat tweewekelijks door afwisselend te Beeldenstorm of te Levenslust. De
jongeren schrijven zelf het scenario en acteren de verschillende rollen uit hun scenario.
De Beeldenstorm kunstenaars begeleiden de jongeren in dit hele proces. Ook het
camerawerk nemen de jongeren voor hun rekening.
De samenwerking en wisselwerking tussen de Beeldenstormers en de begeleiders van
De Bakermat en Levenslust tillen dit project naar een hoog niveau. Het personeel van
De Bakermat bieden een uitstekende begeleiding aan de doelgroepjongeren doordat zij
dagdagelijks bekommerd zijn over hun welzijn en zorg. Beeldenstorm kan mede hierdoor
een mooie en verzorgde regie aanbieden en audio-visuele opnames en montage
professioneel begeleiden.
Wij organiseerden tijdens het schooljaar 2017/2018
4 dagdelen/4 ateliers
o kennismaking, introductie tot ‘Goldstein-training’, brainstorm over verhalen.
o opnames eerste film op een voetbalveld,
o hoe reagereer ik posief als er iemand vraagt of hij mee mag voetballen ?
o Hoe reageer ik negatief als iemand vraagt of hij mee mag voetballen ?
o vertoning eerste film, feedback moment, opnames film twee.
o Mag ik je gsm eens lenen?
o vertoning tweede film, feedback moment, opnames film drie.
o Mag ik je gsm eens lenen?
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Het (bijna voltallige) team.

Screenshot uit de montage.
De begeleiding van dit film ateliers was in handen van:
Maaike Devreese
Assistenten: Patsha Bay Mukuna, Mehdi Maillet,
Bezieling, opvolging en kwaliteitsbewaking: Nik Honinckx
Personeel Levenslust o.l.v. Gilliam Van Bombeek

4.19. Bezetting Oki2 videoatelier
Activiteit: Levenslust Video

Beeldenstorm

Telkens 1 sessie
13u30 – 15u

2018 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

17 april

7

1

7

03 mei
15 mei
31 mei

6
6
2

1
1
1

6
6
2
Totaal ateliersessies:4
Totaal participaties:21
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voorjaar 2018 Inschrijvingen: 7*

Leeftijd

Geslacht

Woonplaats

Geboorteland?

14jr: : 1
15jr.: 1
16jr.: 2
17jr.: 1

M: 100%

Lennik: 60%
Nice, FR: 20%
Ninove: 20%

België: 100%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Huisvesting?

Halal: 20%
Frikandellen: 20%
Omnivoor: 40%
Kebab: 20%

Goed: 80%
Matig: 20%

Soort werk? Of in de
toekomst?
Acteur: 20%
Geen idee: 20%
Schrijnwerker: 20%
Bouw: 20%
Weet nog niet: 20%

Levensovertuiging?

Samenstelling gezin/familie?

Hobby’s?

Taal thuis?

20%Islam: 20%
Geen: 60%
Goed: 20%

Gehuwd, 5k: 40%
Geen: 20%
Samengesteld gezin, 2k.:
20%
Weet niet: 20%

Videogames: 28,58%
Voetbal: 28,58%
Zwemmen: 14,28%
Houtbewerken: 14,28%
Bedsport: 14,28%

Frans: 27,27%
Arabisch: 9,09%
Engels: 18,19%
Nederlands: 36,36%
Portugees: 9,09%

Richting op school?

Sociale Media?

Sport?

Electro: 20%
Gn. Antw.: 20%
Houtbewerking: 40%
Bouw: 20%

Snapchat: 20%
Youtube: 20%
FB: 20%
Messenger: 20%
Instagram: 20%

Andere digitale
communicatiemiddelen?
PC: 14,28%
Geen: 28,58%
Snapchat: 28,58%
FB: 14,28%
Skype: 14,28%

Instrumenten?

Band, zanger of zangeres?

Soort films?

Welke school?

Geen: 80%
Piano: 20%

Geen: 40%
Akon: 20%
Lildeer: 20%
RK: 20%

Actie: 60%
Horror: 40%

Levenslust: 80%
MSL: 20%

Festivals, cinema, museum
Werk ouders?
of theater?
Niks: 60%
Industrie: 20%
Festivals: 20%
Restaurant: 20%
M.I.A: 20%
Weet niet: 60%
•
Enkel 5 deelnemers hebben de vragen beantwoordt

Huis, 5 slaapkamers: 20%
App.,4 slaapkamers: 20%
Huis, 4 slaapkamers: 20%
App., 2 slaapkamers: 20%
Gn. Antw.:

Geen : 80%
Voetbal: 20%
Piano: 20%

Belg of niet?
Belg: 80%
Portugees: 20%
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4.21. Try-Out
Try-Out richt zich tot jongeren tussen 12 en 18 jaar die nood hebben aan alternatieve
dagbesteding. Zij genieten tweewekelijks van een creatief atelier van Beeldenstorm.
Via verschillende creatieve technieken willen we de jongeren in aanraking brengen met
verschillende kunstvormen. Wij willen hen een fijn en uitdagend atelier aanbieden waarin
ze hun eigen creativiteit exploreren. In de ateliers is er veel ruimte voor hun persoonlijke
inbreng. Ieder atelier wordt geïntroduceerd met een inleiding tot het jaarthema en een
link naar het atelier. Via het werk van kunstenaars willen we hen stimuleren en hun blik
verruimen.
Een greep uit ons aanbod:
o Stopmotion film maken met als thema ‘evenwicht’ onderzoek naar het in beeld
brengen van dit thema via alledaagse voorwerpen.
Link naar een stopmotion film:
https://www.facebook.com/Beeldenstormvzw/videos/2018937101466803/
o Atelier druktechnieken: hoe emotie in beeld brengen?
o Hoe voel jij je vandaag?
o Hoe zou je je willen voelen? zelfportret met droge naald druktechniek.
o Atelier beeld: stripverhaal maken. Wat deden jullie dit weekend?
o dagboek uitgevoerd in linosnede
o ronddwalen in het dromenrijk en het onderbewuste,
o welke dromen koesteren jullie?
o Welke nachtmerries achtervolgen jullie?
o Vervaardigen van dromenvangers.
o Tamponeren: kussensloop bestempelen met zelfgemaakte stempels in lino
uitgesneden.
o Atelier graffiti: stencils maken t-shirts bewerken met graffiti geïnspireerd door
street art.
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4.22. Feedback
Hoi Maaike,
Alvast bedankt voor alles wat jullie al gedaan hebben :)
En wij komen graag in oktober terug.
Tot donderdag !
Try-out team,
Ewoud

4.23. Bezetting Try-Out
Activiteit: Try-out

Beeldenstorm

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

2017 oktober-dec. 2018 jan- juni
Totaal

12 oktober

5

1

5

16 november
30 november

3
3

1
1

6

14 december

3

1

3

25 januari

5

1

5

08 februari
23 februari

6
2

1
1

6
2

08 maart
22 maart

2
4

1
1

2
4

19 april

2

1

2

03 mei
17 mei

4
3

1
1

4
3
Totaal ateliersessies: 12
Totaal participaties: 42
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4.24. Profielen Try-Out voorjaar 2018. Inschrijvingen: 12
Leeftiid

Geslacht

Woonplaats

Geboorteland?

12jr:
14jr:
15jr:
16jr:

M: 91,7%
V: 8,3%

Vilvoorde: 25%
Brussel: 8,33%
Steenokkerzeel: 8,33%
Ukkel: 8,33%
Moorsel: 8,33%
Meise: 8,33%
Kraainem: 8,33%
Anderlecht: 8,33%
St. Gilles: 8,33%
Halle: 8,33%

België: 83,33%
Filipijnen: 8,33%
Spanje: 8,33%

Voedingsgewoontes?

Niveau Nederlands?

Soort werk? Of in de
toekomst?

Huisvesting?

Halal: 41,7
Omnivoor: 41,7%
Snacks & pasta: 16,6%

Goed: 91,7
Beetje: 8,3%

Weet nog niet: 66,7%
Carrosserie: 8,3%
Verkoper: 8,3%
Amerikaanse voetbal: 8,3%
Mecanicien: 8,3%

Huis: 58,4
Appartement: 42,6%

2
4
3
3

Levensovertuiging?

Samenstelling gezin/familie?

Hobby’s?

Taal thuis?

Islam: 41,7
Geen: 33,3%
Katholiek: 8,3%
Atheïst: 16,7%

Geheim:8,33%
Samengesteld gezin, 5
kinderen:8,33%
Samengesteld gezin: 1 kind: 8,33%
Alleenstaand, 2 kinderen: 20%
Grootouders, 1kind:8,33%
Gehuwd, 2 kinderen: 16,69%
Gehuwd, 3 kinderen:8,33%
Gehuwd: 4 kinderen:8,33%
Gn. Antw.: 8,33%

Geen: 11,77%
Jiu-Jitsu: 5,88%
Fitness: 5,88%
Taekwondo: 5,88%
Muziek: 11,77%
Voetbal: 11,77%
Gamen: 5,88%
Boksen: 11,77%
American football: 5,88%
Vrijwilligerswerk: 5,88%
Klimmen: 5,88%
Jeugdhuis: 5,88%
Capoeira: 5,88%

Frans: 53,34%
Nederlands: 33,34%
Arabisch: 6,66%
Engels: 6,66%

Richting op school?

Sociale Media?

Andere digitale communicatiemiddelen?

Sport?

Technisch: 16,7%
Mecanicien: 8,33%
Voeding: 8,33%
Algemene vorming: 8,33%
ASO Steiner: 8,33%
Verkoop: 8,33%
Kantoor: 8,33%
Nog geen: 8,33%
Toerisme: 8,33%
Metaal/Elektriciteit: 8,33%
Sportbegeleider: 8,33%

Geen: 11,12%
Facebook: 38,88%
Snapchat: 33,33%
Alles: 5,55%
Instagram: 11,12%

Geen: 20%
Film: 6,66%
Instagram: 13,35%
Snapchat: 6,66%
Computer: 13,35%
Gsm: 6,66%
FB Messenger: 26,66%
Alles: 6,66%

Geen: 25%
Jiu-Jitsu: 8,33%
Taekwondo: 8,33%
Voetbal: 25%
Boks Thai: 8,33%
American football: 8,33%
Boks: 8,33%
Capoeira: 8,33%

Instrumenten?

Band, zanger of zangeres?

Soort films?

Welke school?

Geen: 100%

Alles: 7,14%
Bonsaï: 7,14%
DJ Kajz: 7,14%
Nars: 7,14%
Niks: 14,30%
Lacrim: 7,14%
Nars: 7,14%
Ran USA: 7,14%
Rap: 14,30%
Ninho: 7,14%
4keusgang: 7,14%
Lil Kleine: 7,14%

Alles: 23,08%
Horror: 30,76
Banlieux: 7,7%
Actie: 30,76%
Fantastic series: 7,7%

Gn. Antw.: 16,66%
GIZO Machelen: 8,33%
Steiner: 8,33%
Castor: 16,66%
JCTA Campus de Brug:
8,33%
Campus Wemmel: 8,33%
Technov: 8,33%
Anneessens: 8,33%
Don Bosco Halle: 16,66%

Festivals, cinema, museum of
theater?

Werk ouders?

Belg?

Niks: 50%
Soirée Tropicale: 8,33%
Cinema: 33,34%
Fuiven: 8,33%

Weet niet: 17,66%
Mecanicien: 17,66%
Gemeennethuis bediende: 5,88%
Huisvrouw: 23,52%
Verpleegster: 5,88%
Werkloos: 11,76%
Buschauffeur: 5,88%
Politieagent: 5,88%
Juf: 5,88%

Ja: 83,34%
Nee: 16,66%
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4.25. Beletterd & Betekend voor
Nightingale: school voor verzorging
Op donderdag 27 maart zijn de leerlingen van het 1ste en 2de jaar beroeps voeding verzorging van Nightingale een atelier keramiek komen volgen. De leerlingen hadden
reeds in de klas een potje en masker gemaakt in klei, deze mochten ze nu in
Beeldenstorm afwerken met glazuur. Dit vonden de leerlingen heel intrigerend omdat je
niet direct het resultaat kan zien. Daarnaast hebben ze plantenbakken gemaakt die ze
in de loop van de maand mei zullen gebruiken om te zaaien en te beplanten tijdens hun
lessen techniek. Zo hebben we de kans gehad om vakoverschrijdend te werken wat we
toch heel belangerijk vinden in het pedagogische project binnen Nightingale. De
leerlingen hebben op deze manier kunnen kennis maken met zowel de sculpturale als
functionele aspecten van keramiek waar ze tot voor kort nog nooit hadden bij stil
gestaan. Het feit dat Beeldenstorm de gelegenheid biedt aan scholen in het Brusselse
om kennis te maken met keramiek op een professionele manier is een enorme
verrijking voor zowel de jongeren als de school.
Activiteit: Nithingale Keramiek

Beeldenstorm

Telkens 1 sessie
10u-12u

2018 jan.-dec.

Maand-datum

Deelnemers

Ateliersessies

Totaal

29 maart

11

1

11
Totaal ateliersessies:1
Totaal participaties: 11
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4.26. Profielen Beletterd & Betekend van Nightingale:
school voor verzorging
11 inschrijvingen
Leeftijd
12 jr.: 3
13 jr.: 3
14 jr.: 3
15 jr.: 2

Geslacht
V: 100%

Voedingsgewoontes?
Halal: 45,46%
Omnivoor: 36,36%
Snack: 9,09%
Kip: 9,09%

Niveau Nederlands?
Slecht: 27,27%
Basis: 27,27%
Goed: 36,36%
Gn. Antw.: 9,10%

Levensovertuiging?
Islam: 54,55%
Alles: 9,09%
Geen: 9,09%
Gn. Antw.: 27,27%

Woonplaats
Anderlecht: 36,37%
Molenbeek: 27,27%
1000 Brussel: 9,09%
Laken: 9,09%
Berchem: 9,09%
Gn. Antw.: 9,09%
Soort werk? Of in de toekomst?
Weet nog niet: 45,46%
Kinderverzorgster: 18,18%
Sociaalassistent: 9,09%
Kapper: 9,09%
Pediater: 9,09%
Verpleegster: 9,09%

Samenstelling gezin/familie?
Gehuwd, 4 kinderen: 45,46%
Gehuwd, 3 kinderen: 9,09%
Gehuwd, 9 kinderen: 9,09%
Alleenstaand, 4 kinderen:9,09%
Gn. Antw.: 27,27%

Richting op school?

Sociale Media?

Voeding/Verzorging: 54,55%
Kantoorverkoop: 9,09%
Nederlands: 9,09%
BSO:27,27%

Snapchat: 34,62%
Instagram: 30,76%
Facebook: 11,55%
WhatsApp: 11,55%
Messenger: 3,84%
Geen: 3,84%
YouTube: 3,84%

Instrumenten?
Geen: 90,90%
Zingen: 9,10%

Band, zanger of zangeres?
Jul: 16,70%
Marwa Loud: 16,70%
Drake: 8,33%
Niska & Damso: 8,33%
Vald: 4,16%
Chris Brown: 4,16%
Lartiste Mafiosa: 4,16%
PNL: 4,16%
Maître Gims: 4,16%
Geen: 8,33%
Jill Shaw: 4,16%
MRC: 4,16%
MHD: 4,16%
Djada & Dinaz: 4,16%
Nancy Ajram: 4,16%

Festivals, cinema, museum of theater?
Cinema: 60%
Festivals: 13,33%
Theater: 13,33%
Niks: 13,33%

Hobby’s?
Paardrijden: 5,26%
Telefoneren: 10,52%
Sport: 5,26%
Lezen: 10,52%
Shoppen: 5,26%
Zwemmen: 21,05%
Fietsen: 5,26%
Koken: 10,52%
Dansen: 5,26%
Basket: 10,52%
Zingen: 5,26%
Geen: 5,26%

Andere digitale communicatiemiddelen?
Geen: 50%
Messenger: 14,29%
Gsm: 7,14%
Wattpad: 14,29%
Viber: 7,14%
Smartschool: 7,14%

Soort films?
Horror: 37,5%
Actie: 31,25%
Thriller: 6,25%
Turkse films: 6,25%
Komedie: 12,5%
Geen: 6,25%

Geboorteland?
België: 90,90%
Syrië: 9,10%

Huisvesting?
Appartement, 3
slaapkamers: 54,54%
Appartement, 2
slaapkamers: 27,27%
Huis, 3 slaapkamers: 9,09%
Gn. Antw.: 9,10%
Taal thuis?
Frans: 39,14%
Arabisch: 21,74%
Nederlands: 26,08%
Turks: 13,04%

Sport?
Geen: 7,69%
Sporten: 7,69%
Lopen: 7,69%
Fietsen: 7,69%
Stappen: 15,39%
Zwemmen: 23,08%
Dans: 7,69%
Basket: 7,69%
Voetbal: 15,39%
Welke school?
Nigthingale: 100%

Werk ouders?
Chauffeur: 7,14%
Poetsvrouw: 7,14%
Gn.antw.: 28,60%
Verkoopster: 7,14%
Schilder: 7,14%
Hotel medewerker: 7,14%
Zelfstandige: 7,14%
Kantoorbediende: 7,14%
Gespecialiseerde leerkracht: 7,14%
Werkloos: 14,28%
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4.26. Rondleidingen voor Studio Globo project ‘Brussel beleven’.
Bij ‘Brussel beleven’ laten ze jongeren vanaf 16 jaar een wandeling maken om de
Brusselse superdiversiteit in al haar facetten te ervaren. Ze willen leerlingen leren om
positief om te gaan met diversiteit. Praktisch laten ze leerlingen in kleine groepjes van 4
à 6 leerlingen aan de hand van een wandelgids met foto’s en opdrachten stappen door
Matongé, Kuregem en de Marollen.
Belangrijk is dat ze niet enkel de wijk zien, maar ook echt in ontmoeting treden met de
wijkbewoners. Vandaar dat ze samenwerken met verschillende organisaties en
initiatieven die af en toe een groepje leerlingen kunnen ontvangen om heel kort (15 – 20
minuutjes) iets te vertellen over de eigen werking en om vragen te beantwoorden van
de leerlingen.
Beeldenstorm kreeg verschillende keren een groepje jongeren op bezoek in het kader
van ‘Brussel beleven’. Vaak ligt de klemtoon op de interlevensbeschouwelijke dialoog en
zetten we het humanistische aspect van onze organisatie in de verf.
Data rondleidingen:
25/1 (6 lln 5 de en 6de ASO Wetteren)
30/1 (5 lln ASO Humane wetenschappen)
20/2 (3 lln zesde jaar Oostakker
27/2 (7 lln BSO richting verkoop)
29/3 (6 lln Humane Wetenschappen Gent
19/4 (5 lln kunstonderwijs Oostende)
27/4 (6 lln Humane Wetenschappen)

4.27. Feedback:
Dag Maaike en Stef,
De leerlingen van gisteren waren razend enthousiast over hun bezoek aan jullie organisatie!!! Ze zijn
blijkbaar ook nog veel langer kunnen blijven dan voorzien. Heel erg bedankt daarvoor.
Dag Maaike,
Heel erg bedankt voor het warme onthaal van de groepjes bij de voorbije Brussel Belevens. Er zijn zelfs
leerlingen die in de toekomst bij jullie zouden willen werken. Je opvolging is dus al verzekerd ;-)
Lies Dewallef
Educatief medewerker
STUDIO GLOBO Secundair Onderwijs | werk aan de wereld in je klas
Dag Stef en Maaike,
Nogmaals bedankt voor de hartelijke ontvangst vorige donderdag. De leerlingen zijn altijd heel enthousiast
over hun bezoek aan Beeldenstorm.
Met vriendelijke groeten,
Lies Dewallef
Educatief medewerker
STUDIO GLOBO Secundair Onderwijs | werk aan de wereld in je klas
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Schoolparticipaties 1ste trimester schooljaar 2017/2018:
Schooljaar 2016/2017 zie jaarverslag 2016
Totaal ateliersessies:24
Totaal participaties:266
Schoolparticipaties 2ste 3de trimester schooljaar 2017/2018:
Totaal ateliersessies:27
Totaal participaties: 412
Totaal schooljaar 2017/2018:
Totaal ateliersessies: 51
Totaal participaties: 678
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4.28. Financiën Begeleidingsprojecten VGC Onderwijs en
Vorming schooljaar 2017/2018
Uitgaven:
Nummer Uitgaven
61

61

61
61

62

Bedrag

Huisvestingskosten
Inrichting en herstellingen
1/3 van de totale kosten
7.651,69:3=
Beveiliging
6.592,96:3=
Administratiekosten
Secretariaatskosten
Telecommunicatie ¼ van
de totale kosten
Totaal diensten en diverse
goederen
Boekhoudkundige
prestaties 1/5 van de totale
kosten
Drukwerk en
kantoorbehoeften
1/3 van de totale kosten
Computertoebehoren 1/3
van de totale kosten
Verzekeringen ¼ van het
totaal:
Promotiekosten
Productiekosten
Aankoop grondstoffen 1/3
van de totale kosten
Aankoop hulpstoffen 1/5
van de taotale last
Klein gereedschap 1/3 van
de totale kosten
Perrsoneelskosten
1/10 van de totale loonkost
Bijdrage art60 ¼ van het
totaal:

2.550,56
4.748,21

2.197,65

7536.05:3=

2.512,02

2700,72:5=

540,14

2.957,63:3=

985,00

5.320,89:3=

1.773,63

8575,70:4=

7954,72

2.143,93

14.887,80:3=

4.962,60

13.221,79:5=

2.664,36

10.552,34:3=

11.144,41

281.240:10=

3.517,45
28.124,00

11.163,86:4=
30.914,97
64

Totaal:

2.790,97

Diensten en goederen 1/6
van de totale kosten

54.762,31
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Inkomsten:
Nummer Inkomsten
71

1.500,00

Kameleon

1.181,32

Zaveldal
Gemeente Anderlecht
72
73
73
73
73
Totaal:

Bedrag

Eigen inkomsten Bijdrage
Brede school Hartje
Anderlecht
School 13

Bijdrage GBS Kameleon
Sponsoring en publiciteit
schenkingen
Toegekende subsidie van
VGC-Onderwijs en Vorming
Toegekende subsidie van
een ander beleidsdomein
van de VGC
Bijpassing vanuit eigen
inkomsten sociale
economie
Wijkcontract Passer

Bijpassing

120,00
2.500,00
1.600,00
2.959,70
20.500,00

9401,29

9401,29

15.000,00
54.762,31
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4.29. Organigram

NIK HONINCKX
zakelijk & artistiek directeur

BART VANDEPUT
grafische afdeling &
drukkerij

MALANKA LANNOYé
keramiek

MAAIKE DEVREESE
verantwoordelijke kinder &
jongeren ateliers

JEROEN SMETS
muziek

GIUSEPPE URSO
medewerker lasatelier

ENNA HALIE
directie secretariaat/productie assistent

LORENZO CAMMARATA
medewerker lasatelier

STEF HUNAERTS
werkmeester/verantwoordelijke
logistiek beeldenstorm
AMADOU BA
medewerker onderhoud
ABDELHAMID SOUFI
medewerker onderhoud
MOHAMMED JIHAD
medewerker onderhoud

GREG DELANNAY
audio-visueel

LADAN FALAHI
mode &
toneelkostuum

OLIVIER TOMASI
medewerker
creatieve ateliers
MARLEEN SCHELFTHOUT
medewerkster
creatieve ateliers

PATSHA BAY MUKUNA
medewerker
creatieve ateliers
MEHDI MAILLET
medewerkster
creatieve ateliers
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5.1. Besluit
Vooreerst wil ik alle medewerkers en doelgroepmedewerkers bedanken voor de weg
die zij hebben afgelegd, 2017 was geen simpel jaar.
We kregen verschillende uitdagingen te verwerken: een nieuwe werkmeester
aanwerven, vervanging atelierverantwoordelijke lasatelier, vervanging
atelierverantwoordelijke creatieve ateliers.
Aan zij die andere oorden opzochten: vaart wel en bedankt voor de bewezen diensten.
Aan alle nieuwe aanwinsten: bedankt om ons te vervoegen, jullie hebben de vuurproef
doorstaan en hebben er samen met onze voltallige ploeg een schitterend jaar van
gemaakt. Aan de raad van bestuur: bedankt voor jullie inzet en jullie luisterbereidheid.
Ook dank voor het geduld en de inzet aan de administratie van de Gemeente
Anderlecht, en de VGC.
Helaas zijn er ook meerdere valse noten gespeeld tijdens het wijkcontract Passer dat
eind 2017 werd beëindigd.
Bij het uitvoeren van deze overeenkomst werden wij pijnlijk geconfronteerd met de
bouwval van onze huisvesting; daardoor werd het op een bepaald moment haast
onmogelijk om onze opdracht uit te voeren. Er werd zelfs een verbod tot betreden
opgelegd, toepasselijk op 1/3 van onze locatie. Ondanks onze vraag gericht tot de
beheerders van dit wijkcontract, kwam er geen hulp laat staan antwoord op onze
noden. Beeldenstorm was verplicht om diep in eigen geldbeugel te tasten teneinde
deze lokalen terug bruikbaar te maken en ze eveneens te verruimen. De uitbreiding
was immers meer dan noodzakelijk, want ook op onze vraag voor ruimte voor
dansactiviteiten werd niet gereageerd.
Gelukkig konden wij rekenen op de inzet van onze partner Mission Locale, waarvoor
alle lof. Wij verkregen hulp van een 15-tal art 60 die onder kundige leiding de uitdaging
zijn aangegaan om de Beeldenstormsite in al haar luister te herstellen, voor deze
mensen een fantastische werkervaring, voor ons een godsgeschenk.
Deze verbouwingen zijn, en dit kan niet genoeg onder de aandacht van de
wijkcommissie worden gebracht, een zeer mooi, zinvol en stichtend voorbeeld binnen
dit wijkcontract.
Tijdens het wijkcontract Passer werden ons ook plannen voorgelegd van een nieuwe
locatie “Drukkerij De Smedt Liverpool”. Deze plannen werden uitvoerig besproken op
de algemene vergadering van Beeldenstorm, een gedetailleerd schrijven (9blz.) werd
voorgelegd aan alle betrokken diensten. Op dit schrijven werd niet gereageerd.
Beeldenstorm is diep bedroefd over deze gang van zaken en de voltallige algemene
vergadering ziet af van de voorgelegde voorstellen, temeer daar de voorstellen van de
dienstdoende architect getuigen van geen enkele luisterbereidheid, laat staan
afstemming op de behoeften van Beeldenstorm. Meer nog: de plannen gaan zo ver dat
de architect zich veroorlooft onze werking af te stemmen op zijn goeddunken.
We worden hier geconfronteerd met een voldongen feit en wij kunnen moeilijk
aanvaarden dat dergelijke praktijken worden toegepast binnen acties die zouden
moeten groeien vanuit een dialoog met de burger.
Beeldenstorm blijft bij haar besluit dat wij dienen te blijven waar we ons reeds 20 jaar
ten dienste stellen van de gemeenschap. De uitbouw van een filiaal elders in de wijk,
waar ruimte is voor de ontwikkeling van onze methodes en praktijken, blijft
bespreekbaar.
Nik Honinckx
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Hoofdstuk 6: Financiën
6.1. Afrekening 2017 Stedenfonds-initiatief

Afrekeningsdossier Stedenfonds 2017

AFREKENINGDOSSIER 2017 VAN HET STEDENFONDS-INITIATIEF
Initiatiefnemer:
Beeldenstorm
Initiatief:
Beelden & Verbeelden - Na School - 1001 Kuregemse Vertellingen
Doelstelling:
SD3-OD7
AFREKENING VGC-MIDDELEN 2017 IN HET KADER VAN HET STEDENFONDS
Stedenfondssubsidie ontvangen in 2017a: 183.000,00 €
Geef aan hoe de Stedenfondssubsidie in het kader van dit project besteed werd.
Bedrag

Omschrijving

Personeel

112.366,45 €: weddekosten (brutolonen, RSZ, vakantiegeld,
eindejaarspremie)
3.480,34: andere personeelskosten (woonwerkverkeer, verzekering
arbeidsongevallen, medische kosten)
619,13 €: vormingskosten

Totale
personeelskost
project:
116.465,92 €
Gebruikte
Stedenfondsmiddelen voor
personeel:
90.000,00 €
Werking
Totale
werkingskost
project:
155.975,53 €
Gebruikte
Stedenfondsmiddelen voor
werking:
90.000,00 €
Middelen
tewerkstellingsmaatregelen:
3.000,00 €
183.000,00 €

Gelieve aan te geven hoeveel VTE en welke functie(s) dit personeel
bekleedt:
2,5 VTE Stedenfonds, gespreid over:
- 1 VTE coördinatie
- 0,6 VTE graficus-webdesigner
- 0,9 VTE gespreid over artistieke medewerkers
5.575,00: € Kosten sociaal secretariaat
1.665,30 €: Huur (gebouwen, installaties en machines)
19.673,12 €: Onderhoudskosten (gebouw en lokalen, installaties en
machines, computers, inrichting lokalen)
7.496,40 €: Kosten nutsvoorzieningen (elektriciteit, telefoon)
14.815,03 €: Administratiekosten (drukwerk en kantoor, post,
computertoebehoren, boekhouding en vergaderkosten)
1.767,49 €: Promotie (publiciteit, foto en film, decoratie en bloemen)
31.911,38 €: Vergoedingen (erelonen productie, artistieke prestaties,
vergoedingsregeling kunstenaars)
8.402,99 €: Verzekeringen
4.693,42 €: Aankoop consumptiewaren
47.451,40 €: Activiteitsgebonden werkingskosten (grond- en hulpstoffen,
diensten en klein gereedschap)
12.524,00 €: Andere uitgaven (documentatie en studie, lidmaatschap,
auteursrechten en vervoer project)
3.000,00 €: Kosten m.b.t. tewerkstellingsprogramma’s (bijpassing geco)
Totaalb
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Saldo VGC-subsidie 2017 in het kader van het Stedenfonds
Werden alle Stedenfondsmiddelen opgebruikt: ja/nee1
Indien niet, gelieve aan te geven hoeveel het saldo bedraagt.
Saldo 2017

Bedrag

Niet-gebruikte
Stedenfondsmiddelena-b

Motivatie van het saldo
0,00 €

AFREKENING TOTALE PROJECT 2017
Geef de middelen voor het totale project weer, zowel de inkomsten als de uitgaven.
INKOMSTEN
Subsidiërende
overheid
VGC Stedenfonds
VGC andere
- Non-profit geco’s
- Onderwijs

UITGAVEN
Waarvoor wordt de
subsidie toegekend
Personeel
Werking
Personeel
Personeel
Werking
Personeel
Investeringen

- Be Urban
- Invest. subsidies
Brussels
Hoofdst. Gewest
- Actiris
Personeel
- PIOW
Personeel
Europese Unie
Vlaamse
Gemeenschap
Federale overheid
Gemeenten
- Anderlecht
Onbepaald
OCMW
Andere
- VSPF
Personeel
- Vivo
Personeel
- Interprof. looncor. Personeel
Onbepaald
- Andere
Eigen inkomsten en korte omschrijving
manier waarop die werden verworven:
Artistieke prestaties, kunsteducatieve
realisaties, kunstuitgaven, productie cd’s,
drukwerk, sociale economie e.a.
Totaal inkomstena
RESULTAATa-b
1

Bedrag

Bedrag
90.000,00 € Personeel
90.000,00 €
Werking
3.000,00 €
15.375,00 €
5.125,00 €
4.000,00 €
4.381,60 €
Investeringen

326.575,37 €
161.100,53 €

25.565,95 €

87.743,66 €
69.000,00 €
Andere
Over te dragen

4.830,09 €
2.460,70 €

54.500,00 €

29.970,09 €
348,28 €
672,42 €
653,05 €
65.763,54 €

520.532,64 € Totaal uitgavenb

520.532,64 €

0,00 €

Gelieve te schrappen wat niet past
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* Indien er voor de uitvoering van het Stedenfondsproject geco-contracten (gesubsidieerde contractuelen)
werden ingezet, gelieve aan te geven hoeveel plaatsen en welke functie(s) in het kader van het project:
gecoplaats 1: 1 VTE: omschrijving functie: vormingswerker-regisseur
gecoplaats 2: 1 VTE: omschrijving functie: decor- en standenbouwer
gecoplaats 3: 0,5 VTE: omschrijving functie: projectbegeleider
gecoplaats 4: 0,5 VTE: omschrijving functie: artistiek medewerker productieassistent
gecoplaats 5: 0,5 VTE: omschrijving functie: artistiek medewerker videast

DATUM: 15/05/2018
NAAM + HANDTEKENING: Nik Honinckx - Beeldenstorm vzw
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6.2. Begroting 2018 Stedenfonds-initiatief
Projectbegroting 2018

II. TOTALE BEGROTING 2018 VAN HET STEDENFONDSPROJECT
INKOMSTEN
Subsidiërende
overheid
VGC Stedenfonds
VGC andere
- Non-profit geco’s
- Onderwijs
- Be Urban
- Invest. subsidies
Brussels
Hoofdst. Gewest
- Actiris
- PIOW

UITGAVEN
Waarvoor wordt de
subsidie toegekend
Personeel
Werking
Personeel
Personeel
Werking
Onbepaald
Investeringen
Personeel
Personeel
Werking

Europese Unie
Vlaamse
Gemeenschap
Federale overheid
Gemeenten
- Anderlecht
Onbepaald
OCMW
Andere
- VSPF
Personeel
- Vivo
Personeel
Eigen inkomsten en korte omschrijving manier
waarop die worden verworven:
Artistieke prestaties, kunsteducatieve
realisaties, kunstuitgaven, productie cd’s,
drukwerk, sociale economie e.a.
Totaal inkomstena
RESULTAATa-b

Bedrag

Bedrag

90.000,00 € Personeel
90.000,00 €
Werking
3.000,00 €
15.375,00 €
5.125,00 €
16.000,00 €
4.381,00 €
Investeringen

339.500,00 €
133.121,00 €

26.000,00 €

112.000,00 €
55.300,00 €
23.700,00 €
Andere

5.000,00 €

7.500,00 €

20.900,00 €
340,00 €

60.000,00 €
503.621,00 € Totaal uitgavenb

503.621,00 €

0,00 €

* Indien er voor de uitvoering van het Stedenfondsproject geco-contracten (gesubsidieerde contractuelen)
worden ingezet, gelieve aan te geven hoeveel plaatsen en welke functie(s) in het kader van het project:
gecoplaats 1: 1 VTE: omschrijving functie: vormingswerker-regisseur
gecoplaats 2: 1 VTE: omschrijving functie: decor- en standenbouwer
gecoplaats 3: 0,5 VTE: omschrijving functie: projectbegeleider
gecoplaats 4: 0,5 VTE: omschrijving functie: artistiek medewerker productieassistent
gecoplaats 5: 0,5 VTE: omschrijving functie: artistiek medewerker videast
Motivatie indien gewijzigd ten opzichte van indicatieve financiële planning ingediend bij het
aanvraagdossier:
DATUM: 19/05/2018
NAAM + HANDTEKENING: Nik Honinckx - Beeldenstorm vzw
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6.3. Begroting Beeldenstorm 2018

Beeldenstorm vzw - Begroting 2018
Inkomsten
Subsidies

VGC Stedenfonds
- Personeel
- Werking

90.000,00
90.000,00

VGC Non-profit geco’s
VGC Onderwijs
- Personeel
15.375,00
- Werking
VGC Be Urban

5.125,00

Investeringssubsidies
Actiris geco’s
PIOW
VSPF - Sociale Maribel
VSPF - VIA-akkoorden
Vivo

Omzet

180.000,00
3.000,00

20.500,00
16.000,00
4.381,00
112.000,00
79.000,00
12.900,00
8.000,00
340,00

Gem. And. Cultuurprojecten

5.000,00

Gem. And. Samenlevingsopbouw

2.500,00

443.621,00

60.000,00

60.000,00

Eigen inkomsten

Totaal inkomsten

503.621,00

19/05/2018
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Uitgaven
Goederen
en diensten

Bezoldigingen

Aankoop grond- en hulpstoffen
Aankoop diensten
Diensten en diversen
- Onderhoud en herstellingen gebouwen en
machines, huur installaties en materiaal
- Klein gereedschap
- Drukwerk, kantoorbehoeften en
computertoebehoren
- Vervoerskosten en brandstof
- Erelonen, artistieke prestaties en
vergoedingen kunstenaars
- Boekhoudkosten
- Verzekeringen
- Documentatie, lidmaatschap,
auteursrechten
- Voeding, drank, representatie
- Post en telecommunicatie
- Public relations
- Sociaal secretariaat
Bezoldigingen en soc. lasten
- Brutolonen
- Woonwerkverkeer
- RSZ werkgever
- Andere (ongevallen wetsverzekering,
externe medische dienst, bijscholing)

Investeringen

Afschrijvingen

Andere

Financiële kosten

Totaal uitgaven

26.700,00
3.500,00

15.600,00
6.000,00
8.000,00
7.000,00
31.021,00
2.800,00
9.500,00
3.500,00
8.000,00
5.300,00
1.200,00
5.000,00

133.121,00

269.000,00
5.000,00
59.000,00
6.500,00

339.500,00

26.000,00

26.000,00

5.000,00

5.000,00

503.621,00

19/05/2018
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6.4. Balans Beeldenstorm 2017
Beeldenstorm vzw - 1070 Anderlecht - Balans / Resultaatrekening
Exact Online - Administratie: 7071 - Datum: 14 mei 2018
Balans
Activa

Pagina 1 van 2

2017
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

2016
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

Vaste activa
III. Materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
224000 - Grote herstellingen
224090 - Afschrijving grote herst.
Totaal: Terreinen en gebouwen
B. Installaties, machines en uitrusting
231000 - Computermateriaal
231090 - Afschrijving computermateriaal
231100 - Installaties en machines
231190 - Afschrijving installaties en machines
231200 - Inrichtingskosten
231290 - Afschrijving inrichtingskosten
Totaal: Installaties, machines en uitrusting
C. Meubilair en rollend materieel
241000 - Rollend materieel
241090 - Afschrijving rollend materieel
241100 - Meubilair en kantooruitrusting
241190 - Afschrijving meubilair en kantoor
Totaal: Meubilair en rollend materieel
Totaal: Materiële vaste activa
Totaal: Vaste activa

13.616,50

234.880,20
239.197,38
2.580,57
75.937,68
957,00
9.949,90

13.616,50
0,00

229.836,19
168.303,71
2.580,57

957,00
9.949,90
0,00

13.616,50

227.314,20
162.225,99
2.580,57
16.966,24
957,00
9.949,90

75.937,68

16.966,24

75.937,68

16.966,24

19.558,86
7.354,53
26.913,39

30.369,13

593,15
7.213,06
54.500,00
336,00
1.300,00
34.672,50
98.614,71

1.144,38
7.608,85
33.000,00
204,60
4.409,72
34.672,50
11.000,00
92.040,05

125.528,10

122.409,18

4.574,54
4.574,54

5.511,81
5.511,81

13.616,50
0,00

225.597,60
146.976,35
2.580,57

957,00
9.949,90
0,00

Vlottende activa
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
A. Handelsvorderingen
400000 - Klanten
404000 - Op te maken facturen
Totaal: Handelsvorderingen
B. Overige vorderingen
411000 - Te ontvangen BTW
416500 - Tegoeden Actiris
416510 - Tegoeden gemeente Anderlecht
416550 - Tegoeden Vivo
416560 - Tegoeden VSPF
416565 - Tegoeden Brussels Hoofd. Gewest
416605 - Tegoeden BNP Paribas Fortis
Totaal: Overige vorderingen
Totaal: Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
IX. Overlopende rekeningen / actief
490000 - Over te dragen kosten
Totaal: Overlopende rekeningen / actief
X. Liquide middelen
550000 - Zichtrekening BNP Paribas Fortis
550001 - Zichtrekening Triodos
550002 - Spaarrekening Triodos
570000 - Kas
Totaal: Liquide middelen
Totaal: Vlottende activa
Totaal: Activa

6.618,62
200,01
638,18

30.369,13

41.231,09
33.774,28

4.591,86
200,00
204,79

96.328,36

118.348,42

172.266,04

135.314,66

14.569,22
9.572,57
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Beeldenstorm vzw - 1070 Anderlecht - Balans / Resultaatrekening
Exact Online - Administratie: 7071 - Datum: 14 mei 2018
Resultaatrekening
Opbrengsten

Pagina 1 van 3

2017
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

2016
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

18.212,30
8.486,97
1.874,63
200,00
4290,25

45.497,44
297,52
1.588,10

I. Bedrijfsopbrengsten
A. Omzet
700100 - Artistieke prestaties
700206 - Kunstrealisaties
700207 - Atelierbijdragen
700310 - Vervaardiging standen en decors
700320 - Kunsteducatieve realisaties
700330 - Inrichting ateliers
700400 - Vervaardiging drukwerk
700420 - Kunst- en schoolboeken
700500 - Verhuur materiaal en ontwerpen
700530 - Materiaalkosten
700600 - Verkoop geproduceerde goederen
700610 - Onthaal en begeleiding
700620 - Recuperatieproducten
700730 - Logistieke opdracht
700800 - Schenkingen
700900 - Beheerskosten
700910 - Verzendingskosten
709700 - Schadevergoeding verzekering
709801 - Doorfacturatie grondstoffen
709809 - Doorfacturatie goederen
709902 - Doorfacturatie voeding en drank
Totaal: Omzet
D. Overige bedrijfsopbrengsten
740112 - Vivo
740113 - VSPF Vlaamse Social-Profitfondsen
740114 - VGC non-profit geco's
740115 - VGC Stedenfonds Vlaanderen
740116 - VGC Onderwijs
740119 - VGC Be Urban
740200 - Actiris geco's
740210 - Brussels Hoofd. Gewest PIOW
740300 - Gemeentelijke subsidies
740510 - BNP Paribas Fortis Foundation
743900 - Structurele interprof. looncorrectie
Totaal: Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal: Bedrijfsopbrengsten

1.407,16

99,17
2.183,96
25.256,00
2.959,70

518,40
275,00
65.763,54
348,28
29.970,09
3.000,00
180.000,00
20.500,00
4.000,00
87.743,66
69.000,00
54.500,00

4.721,50
975,63
160,38
50,00
383,40
846,37
754,72
91,20
21.745,72
4.302,06
250,77
16,53
2.293,65
1.303,65
2.272,67
87.551,31
213,52
19.525,87
3.000,00
180.000,00
20.500,00

672,42
449.734,45

110.472,93
69.000,00
40.500,00
11.000,00
686,24
454.898,56

515.497,99

542.449,87

4.381,60
0,01
4.381,61

4.381,60

4.381,61

4.381,60

IV. Financiële opbrengsten
C. Overige financiële opbrengsten
753000 - Investeringssubsidies
756300 - Andere bankinteresten
Totaal: Overige financiële opbrengsten
Totaal: Financiële opbrengsten

4.381,60

VII. Uitzonderlijke opbrengsten
E. Overige uitzonderlijke opbrengsten
764000 - Uitzonderlijke opbrengsten
Totaal: Overige uitzonderlijke opbrengsten
Totaal: Uitzonderlijke opbrengsten
Totaal: Opbrengsten

653,04
653,04
653,04
520.532,64

546.831,47
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Beeldenstorm vzw - 1070 Anderlecht - Balans / Resultaatrekening
Exact Online - Administratie: 7071 - Datum: 14 mei 2018
Resultaatrekening
Kosten

2017
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

Pagina 2 van 3
2016
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

II. Bedrijfskosten
A. Aankopen grond en hulpstoffen
600000 - Aankopen grondstoffen
601000 - Aankopen hulpstoffen
602000 - Aankopen diensten, werk en studies
Totaal: Aankopen grond en hulpstoffen

14.887,80
13.221,79
8.902,00
37.011,59

B. Diensten en diverse goederen
611120 - Huur gebouwen
580,80
611130 - Huur installaties, machines
188,13
611150 - Huur vervoermateriaal
951,04
611200 - Inrichting lokalen
7.651,69
611210 - Beveiliging lokalen
6.592,96
611320 - Onderhoud en herstelling gebouwen
158,98
611330 - Onderhoud en herst. install. en
1.492,55
611350 - Onderhoud en herst. personenwagen
2.318,19
611360 - Onderhoud en herst.
674,05
612150 - Brandstof rollend materieel
5.356,73
612210 - Onderhoudsproducten
811,15
612220 - Klein gereedschap
10.552,34
612230 - Verpakking
234,32
612300 - Documentatie en studiemateriaal
631,32
612310 - Musea en voorstellingen
612400 - Drukwerk en kantoorbehoeften
2.957,63
612500 - Computertoebehoren
5.320,89
612600 - Decoratie en flora
482,76
613200 - Erelonen en honoraria
4.900,00
613220 - Artistieke prestaties
21.542,79
613260 - Boekhoudkundige prestaties
2.700,72
613310 - Sociaal secretariaat
5.655,51
613330 - Wettelijke publicaties
126,93
613400 - Forfaitaire kostenvergoeding
175,02
613410 - Kleine vergoedingsregeling
5.308,84
613510 - Verzekering brand
1.767,23
613520 - Verzekering ba
507,43
613530 - Verzekering personenwagen
481,73
613540 - Verzekering diefstal
588,74
613550 - Verzekering elektronica
1.904,28
613560 - Verzekering sportongevallen
365,60
613580 - Verzekering rechtsbijstand
1.123,42
613590 - Verzekering kaskrediet
1.837,27
613600 - OCMW artikel 60
5.797,63
614100 - Vervoerskosten
2.126,25
615200 - Publiciteit en advertenties
524,00
615230 - Gelegenheidsgeschenken en bloemen
543,78
615300 - Foto, film en video
275,00
615400 - Bijdragen en lidmaatschap
2.124,73
615410 - Auteurs- en registratierechten
742,25
615420 - Dossierkosten en retributies
59,00
615500 - Giften en fooien
615600 - Voeding en drank
4.744,29
615700 - Restaurant
3.164,10
616100 - Post
510,82
616200 - Telecommunicatie
7.536,05
Totaal: Diensten en diverse goederen
124.088,94

12.374,70
13.377,49
3.124,47
28.876,66
741,13
767,52
471,70
39.304,06
218,53
899,88
506,84
4.523,36
519,93
13.333,93
23,45
36,00
3.310,50
3.590,49
425,42
5.940,00
24.916,99
2.627,10
5.011,89
124,63
815,00
2.572,21
1.720,00
503,87
736,62
590,74
1.888,93
365,60
1.053,47
1.837,27
9.262,16
1.068,46
150,60
638,73
2.343,15
384,41
55,00
305,00
8.001,47
3.520,35
820,93
4.848,48
150.775,80
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Beeldenstorm vzw - 1070 Anderlecht - Balans / Resultaatrekening
Exact Online - Administratie: 7071 - Datum: 14 mei 2018
Resultaatrekening

2017
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)

C. Bezoldigingen, sociale lasten en
620000 - Brutolonen
268.734,71
620010 - Woonwerkverkeer
4.691,93
620012 - Woonwerkverkeer fietsvergoeding
280,14
621100 - RSZ werkgeversbijdrage
58.716,59
621310 - Wetsverzekering arbeidsongevallen ba
1.583,57
623000 - Andere personeelskosten
2.100,00
623100 - Opleiding en bijscholing personeel
1.747,00
623200 - Apotheek- en medische kosten
24,52
623210 - Externe medische dienst
943,52
623250 - Werkkledij
135,00
623300 - Provisie vakantiegeld
Totaal: Bezoldigingen,
326.575,37
sociale lasten en pensioenen
D. Afschrijvingen op vaste activa
630000 - Afschrijvingen
Totaal: Afschrijvingen op vaste activa
G. Overige bedrijfskosten
640810 - Boetes BTW
Totaal: Overige bedrijfskosten
Totaal: Bedrijfskosten

25.565,95
25.565,95

Pagina 3 van 3
2016
Eindsaldo Eindsaldo
(Debet)
(Credit)
272.211,05
5.274,88
56.744,80
1.378,64

471,00
37,78
1.178,50
248,50
12.381,61
9.203,63
346.748,78

9.730,12
9.730,12

50,00
50,00
513.291,85

536.131,36

4.483,39
0,70
296,00
4.780,09

5.386,17
4,34
551,50
5.942,01

4.780,09

5.942,01

V. Financiële kosten
C. Overige financiële kosten
656300 - Andere bankintresten
657000 - Betalingsverschillen 658000 - Bankkosten
Totaal: Overige financiële kosten
Totaal: Financiële kosten
VIII. Uitzonderlijke kosten
E. Overige uitzonderlijke kosten
664000 - Uitzonderlijke kosten
Totaal: Overige uitzonderlijke kosten

1.011,98
1.011,98

Totaal: Uitzonderlijke kosten
Totaal: Kosten

1.011,98
518.071,94

543.085,35

2.460,70

3.746,12

2.460,70

3.746,12

520.532,64

546.831,47

XI. Resultaatverwerking
693000 - Over te dragen bonus
Totaal: Resultaatverwerking
Totaal: Kosten
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6.5. Eigen inkomsten Beeldenstorm 2017

Eigen inkomsten 2017
700100 - Artistieke prestaties
700206 - Kunstrealisaties
700207 - Atelierbijdragen
700310 - Vervaardiging standen en decors
700320 - Kunsteducatieve realisaties
700400 - Vervaardiging drukwerk
700600 - Verkoop geproduceerde goederen
700610 - Onthaal en begeleiding
700730 - Logistieke opdracht
700800 - Schenkingen
709801 - Doorfacturatie grondstoffen
709809 - Doorfacturatie goederen
Totaal: Eigen inkomsten

18.212,30
8.486,97
1.874,63
200,00
4.290,25
1.407,16
99,17
2.183,96
25.256,00
2.959,70
518,40
275,00
65.763,54
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HOOFDSTUK 7: Plaatselijk Initiatief voor
Ontwikkeling Werkgelegenheid
6. 1. Doelgroepmedewerkers uitstroom 15/02/2017 tot
15/02/2018
7.
Naam
Levi
Capron
Khadija
Arraj
Ghizlaine
Zaoui
Joeri
Dourée
Anita
Yasita
Louiza El
Meyaoui
Ismael
Zaki

OCMW
Leuven
Molenbeek

Voltooide periode

Vroegtijdig
beëindigd

hele periode
gedaan
hele periode
gedaan

Vervangen
Niet vervangen

Molenbeek
Leuven

hele periode
gedaan

Niet vervangen
Vroegtijdig
beëindigd
Vroegtijdig
beëindigd

Molenbeek
Halle
Brussel

Opvolging

hele periode
gedaan

Niet vervangen

Doelgroepmedewerkers aan het werk op 15/02/2018
Naam
Semy
Twagira
Olivier
Tomasi
Mohammed
Jihad
Amadaou
Ba
Lorenzo
Cammarata
Marleen
Schelfthout
Mehdi
Maillet
Abdelhamid
Soufi
Patsha Bay
Mukuna

OCMW
Elsene

Voltijds werkzaam
Voltijds werkzaam
Voltijds werkzaam

Elsene
Voltijds werkzaam
Dilbeek
Brussel

Voltijds werkzaam
Voltijds werkzaam

Halle
Dilbeek
Anderlecht

Voltijds werkzaam
Voltijds werkzaam
Voltijds werkzaam

Molenbeek
Voltijds werkzaam
Vorst
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7. 2. Doelgroepmedewerkers andere dan art.60 maar wel
opgenomen in het totaal op 15/02/2018
Ladan Falahi 1/3 contract 12 uur arbeidsovereenkomsten:
16/11/2015-30/06/2016
03/10/2016-15/05/2017
02/10/2017-31/05/2018
Geoffroy Dussart, 6u p.w., medewerker Digitale Vormgeving, doorstroming na een tewerkstellings
periode als Art. 60 bij Beeldenstorm voltooid te hebben. Arbeidsovereenkomsten:
12/09/2017-22/12/2017
09/01/2018-26/06/201

8. 3. Verslagen Doelgroepmedewerkers
Brussel:
AB
IZ
Dilbeek:
MJ
MS
Elsene:
OT
ST
Halle:
LC
LE
Leuven:
JD
LC
Molenbeek:
AS
AY
GZ
KA
Anderlecht
MM
Vorst
PBM
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Binnengekomen, weggegaan of gebleven personeel tussen 1 januari 2017 en 15 februari 2018 in het PIOW of de
IO

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

Naam

Man of
vrouw

Begindatum Einddatum
contract
contract

Arbeids Categorie
- omkadering/ uitvoerend
tijd
personeel
aantal uur
per week

- doelgroep/
uitvoerend personeel
- personeel ander dan de
doelgroep

+ functie

Statuut Reden
finan- einde
ciering contract

Huidige
toestand
van de
werknemer

artikel 60§7
DSP/+GECO
Activa/Sine
gefinancier
d via
subsidie
PIOW of IO,
Andere
(specifier)

Nik

Honinckx(

Man(

01/04/2001(

Onbepaalde(
duur(

Voltijds(

Omkadering(Management(
artistiek(en(zakelijk(

Groot(
Stedenfo
nds(VGCC(
PIOW(

In(dienst(

Willem

Carels

Man

10/01/2012

Onbepaalde
duur

38

Omkadering:
werkmeesterdoelgroepbegeleider

Bediende Ontslag
PIOW
genomen.
Gaat terug
studeren

Uit(dienst(

Stef

Huenarts

Man

11/12/2017

Onbepaalde
duur

38

Omkadering:
werkmeesterdoelgroepbegeleider

Bediende /
PIOW

In(dienst(

Bart

Vandeput

Man

03/12/2009

Onbepaalde
duur

23

Omkadering:
grafisch atelier

Deels
Stedenfonds
Deels
PIOW

/

In(dienst(

Marianne

Verwilghen

Vrouw

18/05/2015

20/04/2017

30,24

Omkadering:
muzische ateliers

Geco

Ontslag(
genomen.Is(
terug(gaan(
studeren.

Uit(dienst.((

Maaike

Devreese

Vrouw

10/07/17

Onbepaalde
duur

30,24

Omkadering:
muzische ateliers

Geco

/

In dienst(

Enna

Halie

Vrouw

19/10/2015

Onbepaalde
duur

38

Omkadering:sociale en
zakelijke begeleiding
doelgroepmedewerkers
& productieassistent

Geco

/

In(dienst(

Ladan

Falahi

Vrouw

02/10/2017

31/05/2018

13

Doelgroep/uitvoerend
personeel.Atelier mode
& toneel kostuum

Activa

Bepaalde duur In(dienst(

Geoffroy

Dussart

Man

12/09/2017

19/12/2017

6

Doelgroep/uitvoerend
personeel:
Atelier Digitale
vormgeving voor
doelgroepmedewerkers.

Activa

Bepaalde duur In(dienst(

Dourée

Man

14/03/16

14/09/2017

38

Doelgroepmedewerker
toegepaste grafische
technieken & drukkerij

Art.60

468 dagen

Uit dienst,
einde
contract.
Heeft werk
gevonden bij
een logistiek
bedrijf.

Joeri

Levi

Capron

Man

14/04/16

13/04/2017

38

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Art.60

312 dagen

Uit dienst,
einde contract
Voltijds
werkzaam bij
Testaankoop.

Catherine

Van
Pottelsberghe

Vrouw

21/03/16

15/02/2017

38

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Art.60

624 dagen

Uit dienst,
contract
stopgezet door
het OCMW.

Khadija

Arraj

Vrouw

02/05/16

30/04/2017

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker

312 dagen

Uit dienst,
einde

164

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

logistieke
ondersteuning*

contract,
studeert.

Semy

Twagira

Man

01/08/16

28/02/2018

37,5

Doelgroepmedewerker
Art 60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

468 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Ismael

Zaki

Man

02/08/16

15/02/2018

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

468 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Marleen

Schelfhout

Vrouw

01/12/16

01/12/2018

19

Doelgroepmedewerker
polyvalent
medewerker :
creatieve ateliers

Art 60

624 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Mohammed

Jihad

Man

04/09/17

04/09/2018

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

312 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Thierry

Ndombasi

Man

05/10/16

30/06/2017

19

Doelgroepmedewerker
administratie creatieve
ateliers

Sociale
Maribel

Schooljaar
2016-2017

Uit dienst,
einde contract
duaal leren.
Studeert
voltijds
orthopedagogi
e.(

Olvier

Tomasi

Man

03/01/2017
02/07/2018
(aanvang stage
05/12/16)

37,5

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Art.60

468 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Anita

Yasita

Vrouw

01/01/17

22/09/2017

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

312 dagen

Uit
dienst.Contrac
t stopgezet
door het
OCMW

Ghizlane

Zaoui

Vrouw

15/05/2017

25/05/2017

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

10 dagen

Uit dienst,
einde contract

Amadou

Ba

Man

09/10/2017

09/10/2018

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

312 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Lorenzo

Cammarata

Man

11/10/2017

11/10/2018

37,5

Doelgroepmedewerker
Polyvalent
Decor & standenbouw

Art.60

312 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Abdelhamid

Soufi

Man

02/10/2017

02/03/2019

38

Doelgroepmedewerker
Art.60
polyvalent medewerker
logistieke
ondersteuning*

468 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Louiza

El Meyaoui

Vrouw

11/10/2017

17/11/2018

37,5

Doelgroepmedewerker
administratie creatieve
ateliers & onthaal

Art.60

312 dagen

Uit
dienst.Contrac
t stopgezet
door het
OCMW

Mehdi

Maillet

Man

15/12/2017

15/12/2018

37,5

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Art.60

312 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

Patsha

Bay Mukuna

Man

01/02/2018

01/08/2019

36

Doelgroepmedewerker
polyvalent medewerker
creatieve ateliers

Art.60

468 dagen

Nog steeds
werkzaam in
Beeldenstorm

* Doelgroepmedewerker polyvalent medewerker logistieke ondersteuning: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
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nood

breekt wet

Naam: AB
OCMW: 1000 Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
De samenwerking verloopt moeilijk vanwege gebrekkige communicatie: regelmatige vervangingen en
onaangekondigde afwezigheden van de begeleiders.
- De ISP administratie:
Moeilijke en stroeve communicatie, afhandeling van dossiers en overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.

Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd? geen
Hoeveel probleemmeldingen en welke? geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? nvt
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
9/10/2017-9/10/2018
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm: nvt
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: AB
Burgerlijke stand Alleenstaand
Origine Mauretanië
Nationaliteit Mauretaniër
Moedertaal: Poular
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
BEPC (brevet d’étude premier cycle)
Lycée national de Nouakchott
Taalbeheersing: welke taal? lezen, spreken en/of schrijven?
- Frans spreken: goed;
- Nederlands: basis;
- Engels: basis.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving) Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan
bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid & hygiëne.
Aantal dagen ziekteverzuim: geen
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: geen
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Vriendelijk;
- Goed werktempo;
- Verzorgd voorkomen;
- Geen probleem met autoriteit.
Werkpunten:
- nauwkeurigheid;
- is een plantrekker en neemt het werk niet altijd nauw als er geen controle is. Heeft altijd een uitleg waarom hij niet
aan het werk is wanneer hij bij controle niet te vinden is.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en
nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

6

6

6

7

7

5

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Nederlands
Waar?/ Huis van het Nederlands
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden / 10 lessen (14/11)
Sinds maart 2018 twee halve lesdagen per week (tot 6u)
Het behaalde resultaat /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd? Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit? 6 uur per week
Aanbod
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nood

Naam: I

breekt wet

Z

OCMW: Brussel
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
De samenwerking verloopt moeilijk vanwege gebrekkige communicatie: regelmatige vervangingen en
onaangekondigde afwezigheden van de begeleiders.
- De ISP administratie:
Moeilijke en stroeve communicatie, afhandeling van dossiers en overeenkomsten nemen zeer veel tijd in beslag.
Evaluatie en feedback van de doelgroepmedewerker? geen
Hoeveel probleemmeldingen en welke? geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? nvt
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
nvt
De overeenkomst met de doelgroepmedeweker loopt van:
15/08/2016 tot 01/02/2018
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: IZ
Burgerlijke stand: Samenwonend
Origine: Marokko
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen: Geen
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en/of schrijven?
Frans voornamelijk mondeling.
Duits mondeling.
Moedertaal: Arabisch.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving):
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne.
Aantal dagen ziekteverzuim: 5
Aantal dagen te laat op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Aangenaam in de omgang;
- Doet grondig zijn werk.
Werkpunten:
Komt wat bazig over en wil graag doen wat hij wil en niet altijd wat gevraagd wordt. Naar het einde van contract
minder gemotiveerd.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

8

8

8

8

8

8

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? Waar?
De doelgroepmedewerker kreeg een opleiding “Nouveaux engagés” gedurende 3 dagen bij het OCMW
Hij volgde 2 halve dagen per week een opleiding ter vervolmaking van het Frans.
Het aantal gevolgde sessies 51 het aantal afwezigheden /0
Het behaalde resultaat:
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nood

breekt wet

Naam: M J
OCMW: 1070 Dilbeek
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders?
-De maatschappelijk assistent:
De maatschappelijk werker was goed geïnformeerd over de achtergrond en persoonlijke leefwereld van de
doelgroep medewerker. Hij kwam regelmatig informeren hoe de tewerkstelling verliep en zocht in overleg naar
oplossingen.
- De ISP administratie:
de samenwerking verloopt vlot.
Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd? 1
Hoeveel probleemmeldingen? 1
Doelgroep medewerker hield zich niet aan gemaakt afspraken en deed andere taken dan hem werden opgelegd.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Ja. Veel was te wijten aan een gebrekkige communicatie.
Overeenkomst met doelgroepmedewerker liep van:
04/09/2017-04/09/2018
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: MJ
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Irak
Moedertaal: Arabisch
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen
SBO Irak
Taalbeheersing: welke taal? Lezen, spreken en/of schrijven?
Nederlands: Basis
Engels: Basis
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker onderhoud
Aantal dagen ziekteverzuim: 7
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 1
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteit van de prestatie:
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Vriendelijk;
- Punctueel.
- Doet zijn best maar begrijpt niet altijd wat van hem verwacht wordt.
Werkpunten:
-Nederlands;
-Opvolgen van instructies.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

6

8

7

6

8

8

9

Volgde de doelgroep medewerker een externe opleiding?
Nederlands
Waar? OCMW Dilbeek
Het aantal gevolgde sessies 39 / 0 het aantal afwezigheden? /
Het behaalde resultaat: nog niet afgelopen
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
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nood

breekt wet

Naam: MS
OCMW: 1700 Dilbeek
Samenwerking met de OCMW-begeleiders:
-De maatschappelijk assistent:
De maatschappelijk werker is goed geïnformeerd over de achtergrond en de capaciteiten van de doelgroep
medewerker en volgt de prestaties en de specifieke noden van de doelgroep medewerker nauwgezet op.
-De ISP administratie:
De samenwerking met de administratie verloopt vlot.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker:
2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? nvt
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
nvt
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?
01/12/16 tot 01/03/17 (proefperiode van 3 maanden, verlengbaar naar voltijds contract)
De proefperiode is goed verlopen, Beeldenstorm en MS besloten de samenwerking verder te zetten.
01/03/2017-01/03/2019
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: MS
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg
Nationaliteit Belg
Moedertaal
Nederlands
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
KSO 3de graad Beeldende vorming
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands moedertaal
Frans en Engels: mondeling en lezen
Duits beperkte kennis
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 15
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Werkt zelfstandig;
- Stipt;
- Goede contacten met de collega’s;
- Neemt haar taken ernstig op.
Werkpunten:
- Laat haar manier van werken niet makkelijk beïnvloeden
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierig
-heid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

8

9

9

9

9

9

9

Volgde de medewerker een externe opleiding? Waar? Neen
Aantal gevolgde sessies?
Aantal afwezigheden?
Het behaalde resultaat? /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd?
Neen.
Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Ja, wekelijks 8u. Beeldenstorm heeft een extra medewerker aangenomen om een opleiding Digitale Vormgeving:
Photoshop, Illustrator & In design, te geven.
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nood

Naam: O

breekt wet

T

OCMW: 1050 Elsene
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds augustus 2016 op een tot nu toe vlotte manier samen met de gemeente Elsene.
De assistent pakt de onregelmatigheden kordaat en efficiënt aan.
- De ISP administratie:
De samenwerking verloopt ook vlot op administratief vlak.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? 2
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
nvt
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
03/01/2017 tot 02/07/2018
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: O.T
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
- 4de graad secundair onderwijs.
- Nederlands niveau A1.
- Bureautica: tekstverwerking, dataverwerking en dactylo.
- Expressie: welsprekendheid en stem.
- Taalstudies bij I.E.P.S.C.F., Bruxelles: Engels, Duits, Nederlands en Spaans.
- TSO boekhouding informatica.
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling en schriftelijk: zeer goed.
Nederlands mondeling: basiskennis.
Engels mondeling en schriftelijk: middelmatig
Spaans: basisbegrippen.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving):
Polyvalent medewerker creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
Aantal dagen te laat op het werk: 0
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen::
Kwaliteiten:
- Stiptheid betreft aanwezigheden
- Aangenaam contact met de collega’s
- vertoont veel interesse in manuele taken waarbij hij iets creatief kan doen (schilderen, houtbewerking, lasatelier)
Werkpunten:
- Zeer traag;
- Apart inschattingsvermogen (filosoferen is belangrijker dan het werk op zich en gaat ten koste van de vlotheid van
de uitvoeren van de toegewezen taken);
- Heeft het moeilijk om verscheidene taken na mekaar uit te voeren;
- Vergeetachtig, men dient herhaaldelijk dezelfde taken uitvoerig toe te lichten;
- Zeer vlug vemoeid;
- Voorkomen is wat slordig.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

1-10

7

7

7

Zorg en nauwkeurigheid

7

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

5

7

7

8

Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
0 Het behaalde resultaat: /
Indien er een bijkomende opleiding werd gevolgd: waar? Vanaf 01/02/2018 4u p.w. opleiding basis technieken
lassen in het lasatelier van Beeldenstorm.
Waarom niet eerder? Doet graag afwisselend werk maar heeft moeite met veranderingen in zijn uurrooster.
Daarnaast dienden wij in het kader van opleiding te focussen op het aanbrengen van een arbeidsattitude die vooral
bestond op het aankweken van:
Uithouding;
Vlotheid;
Concentratie;
Persoon had gedurende 20 jaar geen arbeid meer verricht.
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nood

breekt wet

Naam: ST
OCMW: 1050 Elsene
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds augustus op een vlotte manier samen met de gemeente Elsene.
De assistent pakt de onregelmatigheden kordaat en efficiënt aan.
Echter door wissel van maatsch.assistent werd de opvolging bemoeilijkt. Ook door het complexe dossier was de
opvolging niet altijd naar behoren.
De ISP administratie:
De samenwerking verloopt vlot op administratief vlak
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?
3
Hoeveel probleemmeldingen?
20
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Ja, er werd besloten dat ST professionele hulp ging zoeken voor zijn persoonlijke problemen.
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /
De medewerker is verscheidene weken afwezig geweest en vertoonde agressief gedrag. Meerdere verslagen werden
opgemaakt en doorgegeven aan het OCMW.
Overeenkomst met doelgroepmedewerker loopt van:
01/09/2016 tot 01/02/2018

176

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: ST
Burgerlijke stand: Allenstaand
Origine: Rwanda
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
Taalbeheersing: welke taal? Spreken, lezen en/of schrijven?
Bachelor hotel administratie en toerisme.
Frans mondeling, lezen en schriftelijk.
Engels mondeling.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 64
Aantal dagen te laat op het werk: 22
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Verzorgd
Werkpunten:
- Zwak in planning en beperkte communicatie.
- Moeite met het naleven van het arbeidsreglement.
- Is niet altijd eerlijk.
- Komt soms loom over.
- Moet grondiger werken.
- Verbaal en fysiek agressief naar zijn verantwoordelijken toe.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

0

0

0

4

0

0

0

7

Volgde de doelgroepmedewerker externe opleidingen?
Volgde Nederlands sinds januari 2017 tot mei 2017 les op woensdag.
Het behaalde resultaat: /
Waar? HuisvandeMens Brussel.
Nederlands
Aantal gevolgde sessies? 20
Aantal afwezigheden: 6
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
- opleiding op de werkvloer: coördinatie.
- arbeidsattitude: basisbegrippen van het arbeidsreglement.
- andere: veiligheid en hygiëne.
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nood

breekt wet

Naam: L Ca
OCMW: 1500 Halle
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds oktober met het OCMW van Halle. De samenwerking loopt vlot, bij probleemmeldingen
reageert men snel.
- De ISP administratie:
Alle contact verloopt via de maatschappelijke werkers
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker?
1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?/ 1
Gaf zelf aan problemen te ondervinden met sommige collega's.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Ja
Voorstel om via psychologe zijn assertiviteit te verhogen.
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker? /
Ja
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker? 11/10/2017-11/10/2018
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nood

breekt wet

Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker LC
Burgerlijke stand: samenwonend
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
-Institut provinciale: Arts et Métiers-La Louvière:Soudure a l’arc
Semi automatique
Dessin et Plans
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans: Moedertaal
Italiaans: Moedertaal
Spaans: Courant
Nederlands: Basis
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving):
Aantal dagen ziekteverzuim:
Aantal dagen te laat op het werk:
0
Aantal onrechtmatige afwezigheden:
Geen
Kwaliteiten en tekortkomingen::
Kwaliteiten:
- Zeer stipt;
- Vakkennis;
- Leergierig, neemt initiatief;
- Zeer beleefd;
- Gedraagd zich zeer diplomatisch en doet er alles aan om geschillen te vermijden.
Werkpunten:
- Nederlands spreken is nog moeilijk. Verstaan lukt wel.
- Beeldenstorm is een portfolio aan het maken om aan zijn C.V toe te kunnen voegen aan het einde van zijn
tewerkstelling.
- Durft collega niet aanspreken wanneer deze fouten gemaakt heeft maar zal het liever zelf rechtzetten.
- Neemt sommige opmerkingen heel persoonlijk wat leidt tot lager zelfbeeld en frustratie.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

9

8

8

8

9

9

9

Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
Wil opleiding tig volgen na zijn tewerkstelling
Het behaalde resultaat: /
Indien er een bijkomende opleiding werd gevolgd: waar?
Nederlandse les via OCMW, 8u p.w.Geslaagd Niveau 1.3
Waarom niet?
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nood

breekt wet

Naam: LEM
OCMW: 1500 Halle
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Beeldenstorm werkt sinds oktober met het OCMW van Halle. De samenwerking loopt vlot, bij probleemmeldingen
reageren ze snel.
- De ISP administratie:
Al het contact verloopt via de maatschappelijke werkers.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? 1 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke?
- Te laat komen
- Privé internet gebruik tijdens de werkuren
- Slordig te uitdagend gekleed
- Onwettig afwezig
- Veel ziek of zich ziek voelen tijdens de werkuren.
- Oneerlijk en leugenachtig
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de doelgroepmedewerker?
Ongunstig
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker? 11/10/2017-11/10/2018
Is zonder iets te zeggen naar huis vertrokken tijdens de werkuren en daarna nooit meer terug gekomen.Het OCMW
heeft het contract vroegtijdig geschorst.
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker LEM
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
ASO: eerste graad
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans: Goed
Nederlands: Goed
Taak waarvoor zij werd aangesteld (contractomschrijving):
Aantal dagen ziekteverzuim:
Aantal dagen te laat op het werk:
7
Aantal onrechtmatige afwezigheden:
3
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Werkt snel;
- Tweetalig.
Werkpunten:
- Vertrouwen en eerlijkheid;
- Vriendelijk zijn met de collega’s;
- Uitdagend en slordig gekleed.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

3

3

3

6

6

3

3

5
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nood

Naam: J

breekt wet

D

OCMW: Leuven
Hoe loopt de samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent:
Het OCMW volgt nauwgezet zijn medewerkers op, reageert snel als er vragen zijn. Het OCMW Leuven is een
uitzondering op de norm: tijdens de tewerkstelling van de doelgroep medewerker wordt er samen nagedacht over
een toekomstige carrière, samen gezocht naar werk en naar eventueel relevante opleidingen.
- De ISP administratie:
Verloopt via de maatschappelijk werkster wat de samenwerking vereenvoudigt en bevordert.

Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroepmedewerker? 2
Hoeveel probleemmeldingen?: Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
nvt
Overeenkomst met doelgroepmedewerker loopt van:
14/03/2016 tot 14/09/2017
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: JD
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen
TSO opleiding apotheek-assistent (6 jaar)
2 kandidaturen biomedische wetenschappen
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands mondeling en schriftelijk
Frans mondeling
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: toegepaste grafische technieken, drukkerij & onthaal
Aantal dagen ziekteverzuim:0
Aantal dagen niet tijdig op het werk:17
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Stiptheid.
- Beleefd.
Werkpunten
- Moeite met prioriteiten stellen.
- Gebrek aan gevoel voor discretie.
- Traag werkritme.
- Nauwkeurigheid.
- Verstrooid.
- Stressbestendigheid.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

6

8

6

7

5

6

7

7

Volgde de doelgroep medewerker een externe opleiding? Waar?
Heeft een cursus telefoneren via het OCMW en digitaal archiveren bij het AMVB gevolgd.
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
Telefoneren: 3 dagen/0 afwezigheden
Archivering: 1 namiddag/ 0 afwezigheden

183

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

Naam: L

breekt wet

C

OCMW: Leuven
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
De maatschappelijk assistent:
Het OCMW volgt nauwgezet zijn medewerkers op, reageert snel als er vragen zijn. Het OCMW Leuven is een
uitzondering op de norm: tijdens de tewerkstelling van de doelgroep medewerker wordt er samen nagedacht over
een toekomstige carrière, samen gezocht naar werk en naar eventuele relevante opleidingen.
De ISP administratie:
Verloopt via de maatschappelijk werkster wat de samenwerking vereenvoudigt en bevordert.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroep medewerker:? 2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke? Geen
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Neen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
nvt
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedewerker?
11/04/2016 tot 1/04/17
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: LC
Burgerlijke stand: Alleenstaand
Origine: Belg-Ecuador
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Opleiding fotografie Narafi 2009-2011
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Nederlands: moedertaal.
Frans: mondeling en schriftelijk
Engels: goede kennis.
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 17
Aantal dagen niet tijdig op het werk: 5
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Verzorgd voorkomen.
- Stiptheid.
Werkpunten:
- Gebrek aan arbeidsfierheid.
- Vaak gebrek aan energie.
- Gebrek aan motivatie.
- Lui en oppervlakkig.
- Selectief doof.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

1-10

7

5

7

Zorg en nauwkeurigheid

5

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

5

6

5,5

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding? neen
Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden?
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd, waarom niet?
Tijdens de eerste evaluatie gaf L.C aan een opleiding te willen volgen.
Hier kwam geen gevolg op, ondanks meerdere opties aangeboden te hebben gekregen door het OCMW.
De medewerker heeft uiteindelijk aangegeven dat studeren naast voltijds werken te veel energie van hem vergt.
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Naam: A S
OCMW: 1080 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
-De maatschappelijk assistent:
Groot verloop van personeel binnen de afdeling van het OCMW .
Over het algemeen en vooral tijdens vakantie periodes verloopt de uitwisseling van informatie zeer traag.
-De ISP administratie:
Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker loopt moeizaam. Wij krijgen regelmatig
vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de personeelsdienst van het
OCMW (ISP) of vice-versa.
Hoeveel maal werd er geevalueerd met de doelgroepmedewerker: 1
Hoeveel probleemmeldingen en welke: 1
gebedssessies tijdens werkuren
Hebben die geleid tot een remedieringsgesprek: ja
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroep medewerker.
De relgieuse praktijken op de werkvloer werden gestaakt, de medewerker is zich ervan bewust dat hij kan
uitprikken om te gaan bidden.
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroep medeweker.
02/10/2017-02/03/2019
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: AS
Samenstelling gezin: Getrouwd met kinderen
Origine : Marokko
Nationaliteit: Belg
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
Eerste graad secundair
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling en schriftelijk: basis.
Spaans: basis.
Arabisch: moedertaal.
Taak waarvoor hij werd aangesteld
Polyvalent medewerker
Aantal dagen ziekteverzuim: 0
aantal dagen niet tijdig op het werk: 0
aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Punctueel.
- Gemotiveerd.
- Kan zelfstandig werken.
- Heeft veel ervaring als kleermaker en bezit de technische vaardigheden voor de reparaties van de naaimachines.
- Heeft ervaring in de bouw.
Werkpunten:
- Communicatie, taal.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

9

9

9

9

9

7

7

8

Genoot de doelgroepsmedewerker een externe opleiding? Waar?
Wekelijks 8u Frans bij het OCMW van Molenbeek
Het aantal gevolgde sessies: 30 Het aantal afwezigheden: geen
Het behaalde resultaat: Cursus is nog niet afgelopen
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
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Naam: A

breekt wet

Y

OCMW: 1060 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
Groot verloop van personeel binnen de afdeling van het OCMW waardoor de AY nog geen kennis heeft kunnen
maken met haar huidige verantwoordelijke.
Over het algemeen en vooral tijdens vakantie periodes verloopt de uitwisseling van informatie zeer traag
-De maatschappelijk assistent:
-De ISP administratie:
Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker loopt moeizaam. Wij krijgen regelmatig
vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de de personeelsdienst van het
OCMW (ISP) of vice-versa.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroep medewerker: 3
Hoeveel probleemmeldingen en welke: Veelvuldig afwezig wegens ziekte, niet respecteren van het uurrosster,
problemen met autoriteit.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek: Ja
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker.
Ongunstig
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedeweker.
03/01/2017 tot 22/09/2017 besloot zelf haar contract vroegtijdig te beëindigen
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: AY
Samenstelling gezin: 3 kinderen
Origine: Angola
Nationaliteit: Nederlandse
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
6de secundair onderwijs: Collège Sainte-Monique, Congo
Certificaat “Keuken en zaal”
Nederlandse les
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
- Frans mondeling en schriftelijk: goed.
- Nederlands spreken: basisbegrippen.
- Engels mondeling: middelmatig.
- Portugees: Moedertaal.
Taak waarvoor hij werd aangesteld
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 75
aantal dagen niet tijdig op het werk: 15
aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Positief:
- Verzorgd.
- Werkt grondig.
Werkpunten:
- Soms traag.
- Motivatie is na 2 weken gedaald.
- Ongehoorzaam.

Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en
nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

4

4

5

7

6

5

5

8

Genoot de doelgroepsmedewerker een externe opleiding? Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden 0
Het behaalde resultaat:/
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet?
Geen interesse.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per werk bedroeg dit?
Wat was het aanbod?
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Naam: K

breekt wet

A

OCMW: 1060 Molenbeek
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
Groot verloop van personeel binnen de afdeling van het OCMW waardoor K.A nog geen contact heeft gehad met
haar huidige verantwoordelijke.
Over het algemeen en vooral tijdens de vakantieperiodes verloopt de uitwisseling van informatie zeer traag. Ze
moedigen de doelgroep medewerkers niet aan om een bijkomende opleiding te volgen.
Een hoog aantal dagen ziekteverzuim en een ziektedag zonder verwittiging beschouwt dit OCMW niet als
problematisch. Er wordt ook geen gevolg gegeven aan onze probleemmeldingen. Alleen wanneer er een
mediatiegesprek wordt aangevraagd wordt hierop ingegaan. Dit werkt niet bevorderlijk in het vooruitzicht van een
eventuele doorstroming.
De ISP administratie:
Interne communicatie tussen personeelsdienst en maatschappelijk werker verloopt moeizaam. We krijgen
regelmatig vragen van de maatschappelijk assistent die wij reeds uitvoerig hadden toegelicht aan de
personeelsdienst van het OCMW (ISP) of vice-versa.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroep medewerker? 2 maal
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 3 maal
Het niet verwittigen van de werkplaats in het geval van ziekte.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Geen
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroep medewerker?
Geen
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroep medeweker?
02/05/2016 tot 02/05/2017
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Profiel van de doelgroep medewerker:
Initialen van de doelgroep medewerker: K.A
Burgerlijke stand: Alleenstaande met kind
Origine: Belg
Nationaliteit: Belg
Professionele achtergrond: diploma’s of opleidingen:
Diploma lager secundair onderwijs
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Frans mondeling
Arabisch mondeling
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker: logistieke ondersteuning aan bedrijfsevenementen, catering, bewaking, veiligheid &
hygiëne
Aantal dagen ziekteverzuim: 97
aantal dagen niet tijdig op het werk: 2
aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Competenties en werkpunten:
Positief:
- Volgt de instructies op.
- Kan zelfstandig werken.
- Schiet goed op met de collega’s.
Werkpunten
- Voert niet altijd haar taken grondig en stipt uit
- Lijkt moeilijkheden te hebben met rekenen.
- Is regelmatig afwezig wegens ziekte en/of door ziekte van haar kind (gemiddeld 6 dagen per maand).
- Respecteert het arbeidsreglement niet, stelt haar arbeidsplaats niet op de hoogte van haar afwezigheid.
- Was de laatste 7 weken van haar contract afwezig wegens ziekte.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergiergheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

4

5

8

8

7

4

7

Volgde de doelgroepmedewerker een externe opleiding?
Waar?
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden
Het behaalde resultaat:/
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd:
Waarom niet?
Heeft geen interesse en energie als alleenstaande moeder.
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Wat was het aanbod:
- Opleiding op de werkvloer: poetsdienst.
- Arbeidsattitude: basiskennis van het arbeidsreglement.
- Andere: veiligheid en hygiëne.
- Voorbereiding kookateliers voor kinderen.
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nood

Naam: L

breekt wet

F

Personeelslid aangeworven na gunstig traject Artikel 60.

Samenwerking met werkmeester en productieassistente: De samenwerking verloopt soms moeizaam op het vlak
van communicatie. Ze praat geen Nederlands en kan zich moeilijk uitdrukken in het Frans. De couturière is ook
verantwoordelijk voor het aankopen van nieuwe materialen. Geregeld probeert ze die verantwoordelijkheid op
iemand anders af te schuiven. De cursisten zijn wel heel tevreden over het kostuumatelier omdat ze een volledig
aanbod krijgen. Het tekenen van patronen is een discipline die men niet op vele plaatsen kan leren. Beeldenstorm
zal haar aanmoedigen om haar kennis van het Frans te verbeteren.
Hoeveel maal werd er geëvalueerd met de doelgroep medewerker? 0
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 0
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Nee
Werd er na bemiddeling en onderhoud een gunstige of ongunstige evolutie gemeten bij de doelgroepmedewerker?
/
Van wanneer tot wanneer loopt de overeenkomst met de doelgroepmedewerker? 03/10/2016-15/05/2017 en
02/10/2017-31/05/2018
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: LF
Samenstelling gezin: Alleenstaande
Origine: Iran
Nationaliteit: Iran
Beroepsachtergrond: diploma’s of opleidingen:
1980: Diploma Leerkracht Lager Onderwijs-Iran
1977-2001: Naaiopleiding
Taalbeheersing: welke taal? lezen en of schrijven, enkel spreken
Perzisch spreken en schrijven
Frans spreken
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving) Atelier begeleider kostuumatelier
Aantal dagen ziekteverzuim: 4
Aantal dagen niet tijdig op het werk:17 vooral in de beginperiode van het contract.
Aantal onrechtmatige afwezigheden: 0
Kwaliteiten en tekortkomingen: Positief:
- Zeer verzorgd voorkomen.
- Vriendelijk.
- Goede vakkennis.
Werkpunten:
- Soms opdringerig.
- Talenkennis beperkt.
- Moet durven op haar strepen staan.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en
nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierig
-heid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

9

8

7

9

8

7

9

Genoot de doelgroep medewerker een opleiding buiten huis? Waar ? Nee
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd: Waarom niet? Geen interesse
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit? Wat was het aanbod?
Neen
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Naam: M

breekt wet

M

OCMW: 1070 Anderlecht
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent: Snelle actie bij vragen. Voelen ons echter niet voldoende ondersteund bij de aanpak
van delicate en moeilijke problemen.
- De ISP administratie:. Geen opmerkingen

Hoeveel maal werd de doelgroepmedewerker geëvalueerd? 1
Hoeveel probleemmeldingen en welke? 2
Discussie met collega's over religieuze voorkeuren;
Ziekteverzuim.
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek? Ja
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de
doelgroepmedewerker? Motivatie blijft aan de lage kant en er is veel ziekteverzuim.
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroepmedeweker?
01/12/2017 tot 12/12/2018
Opvolging doelgroepmedewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
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Profiel van de doelgroepmedewerker:
Initialen van de doelgroepmedewerker: MM
Burgerlijke stand Alleenstaand
Origine België
Nationaliteit Belg
Moedertaal: Frans
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen:
Brevet animator
Taalbeheersing: welke taal? lezen, spreken en/of schrijven?
Frans : Zeer goed
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Polyvalent medewerker creatieve ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: 18
Aantal dagen niet tijdig op het werk:
10
Aantal onrechtmatige afwezigheden:
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- vriendelijk;
- Wil graag creatief bezig zijn.
Werkpunten:
- Is veel ziek en ziet er vaak onfris uit.
- Vaak negatief, uit zich door stemmingmakerij en twistziek gedrag.
- Vaak humeurig.
- niet altijd eerlijk in zijn communicatie naar verantwoordelijken
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en
nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

7

5

6

7

7

7

8

6

Volgde de doelgroep medewerker een externe opleiding?
Waar?/
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden /
Het behaalde resultaat /
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd? Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
Digitale vormgeving (Adobe Photoshop, Illustrator & In design) 4 uur per week
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BM

OCMW: Vorst
Samenwerking met de OCMW begeleiders:
- De maatschappelijk assistent: Goede samenwerking.
- De ISP administratie:. Vlotte samenwerking

Hoeveel maal werd de doelgroep medewerker geëvalueerd? /
Hoeveel probleemmeldingen en welke? /
Hebben die geleid tot een remediëringsgesprek?
Werd er na bemiddeling en feedback een gunstige of ongunstige evolutie vastgesteld bij de
doelgroep medewerker?
Van wanneer tot wanneer liep de overeenkomst met de doelgroep medeweker?
01/02/2018 tot 12/12/2018
Opvolging doelgroep medewerker na tewerkstelling bij Beeldenstorm:
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Profiel van de doelgroep medewerker:
Initialen van de doelgroep medewerker: PBM
Burgerlijke stand: gehuwd, 2 kinderen
Origine: Congo
Nationaliteit: Belg
Moedertaal: Lingala / Frans
Professionele achtergrond, diploma’s of opleidingen: CESS, opleiding sound engineer.
Taalbeheersing: welke taal? lezen, spreken en/of schrijven?
Frans: zeer goed
Nederlands: Basis
Engels: goed
Taak waarvoor hij werd aangesteld (contractomschrijving)
Assistent audiovisuele ateliers
Aantal dagen ziekteverzuim: geen
Aantal dagen niet tijdig op het werk: geen
Aantal onrechtmatige afwezigheden: geen
Kwaliteiten en tekortkomingen:
Kwaliteiten:
- Vriendelijk;
- Flexibel in extra taken;
- Leert graag bij;
- Geen probleem met autoriteit;
- Gemotiveerd.
Werkpunten:
- Nederlands.
Score

Aanvaarding
Hiërarchie

Motivatie

Stiptheid
respecteren
werktijden

Zorg en nauwkeurigheid

Snelheid
efficiëntie

Omgangs
vorm

Leergierigheid

Voorkomen
Hygiëne

1-10

8

8

9

8

8

9

8

9

Volgde de doelgroep medewerker een externe opleiding?
Waar? Neen
Het aantal gevolgde sessies / het aantal afwezigheden : nvt
Het behaalde resultaat : nvt
Indien er geen bijkomende opleiding werd gevolgd? Waarom niet?
Werd er een alternatief aangeboden op de werkvloer en hoeveel uur per week bedroeg dit?
8u p.w: het plannen van creatieve ateliers, inhoudelijk zowel als logistisch.
Doorlopend het gebruik van montage software voor video’s: Adobe Première Pro.

197

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

7.4. profielomschrijvingen voor kandidaat
doelgroepmedewerkers:
Nederlandstalig 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

Onthaal medewerker/assistent drukkerij
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, 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'a
-Taalgevoel: Nederlands en Frans
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Audio visueel atelier/ Assistent Creatieve Ateliers
Uw taken zijn:
-Assistentie in de verschillende ateliers die worden aangeboden en aanwezig zijn in onze vzw
-Assistentie atelierverantwoordelijke van: snit en naad, ceramiek, beeld, metaalbewerking en
muziek/film/video
-Klaarzetten en opruimen van het materiaal Ateliers 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

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
Decor en standenbouw
Uw taken:
-Uitvoeren van ontwerpen van scenograaf door houtbewerking en metaalbewerking
-Decoratie- en verfraaiingsopdrachten
-Hulp bij inrichten van lokalen en locaties
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-Onderhouden 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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FR Collaborateur d'accueil
Vos tâches:
-l'accueil professionnel des visiteurs
-Préparer la restauration pour les réunions, préparer et ranger la salle de réunion
-Répondre au téléphone (Néerlandais/Français), passer les communications et noter les appels
-Tenir à jour le fichier d'adresses
-La registrations et les enquêtes des participants aux activités diverses
-Service clientèle et économie sociale
-Solidarité:si il y a 'un collègue absent on répartit ses activités entre le reste des travailleurs
Vous êtes:
-Communicatif
-Précis
-Ponctuel
-Polyvalent
-Indépendant
-Discret
-Prêt à travailler dans un milieu libéral et laïque
-Prêt à suppléer vos collègues en manque d'aide
Vous avez:
-Une apparence physique soignée
-Une connaissance de base d'ordinateur
-Une bonne connaissance du Néerlandais/Français est un atout.

Collaborateur d'accueil/Assistent d'imprimerie
Vos tâches:
-l'accueil professionnel des visiteurs
-Préparer la restauration pour les réunions, préparer et ranger la salle de réunion
-Répondre au téléphone (Néerlandais/Français), passer les communications et noter les appels
-Tenir à jour le fichier d'adresses
-La registrassions des participants aux activités diverses
-Service clientèle et économie sociale
-La finition des commandes d'imprimerie (couper, relier etc.),envoyer du courrier
-Scanners
-Photoshop
-imprimantes
-Ajouter des lettres et des dessins sur matériaux diverses,t-shirt
-Solidarité:si il y a 'un collègue absent on répartit ses activités entre le reste des travailleurs
Vous êtes:
-Communicatif
-Précis
-Ponctuel
-Polyvalent
-Indépendant
-Prêt à travailler dans un milieu libéral et laïque
-Prêt à suppléer vos collègues en manque d'aide
Vous avez:
-Une apparence physique soignée
-Une connaissance de base d'ordinateur
-Une connaissance du Néerlandais/Français

Arts décoratifs/ Assistent ateliers créatifs
Vos tâches:
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-Assister à tout les ateliers créatifs en offre dans notre asbl
-Assister les instructeurs de couture, céramique, image, musique-vidéo-film, métallurgie
-Préparer et ranger les matériaux nécessaires pour les ateliers
-Préparer les activités des ateliers ainsi en faire des rapports
-Photographier et classement aux archives des oeuvres produits ainsi que les méthodes employées de
production
-Solidarité:si il y a 'un collègue absent on répartit ses activités entre le reste des travailleurs
Vous êtes:
-Polyvalent
-Créatif
-Indépendant
-Motivé par la soif d'apprendre
-Prêt à travailler dans un milieu libéral et laïque
-Prêt à suppléer vos collègues en manque d'aide
Vous avez:
-Une apparence physique soignée
-Une connaissance de base d'ordinateur
-Une connaissance du Néerlandais/Français
-Une expérience avec des jeunes sera un bonus

Équipe d'entretien/Travaux et bricolages
Vos tâches:
-L'entretien quotidien des bâtiments
-Nettoyage:les carreaux,sanitaires,bureaux,ateliers
-Bricoles: peinture des constructions métalliques, pendre des cadres, etc...
-La préparation d'évènements: conférences, expositions, lectures, performances, etc...
-La gestion du stock: restauration, produits d'entretien et de nettoyage
-Aider aux déménagements
-L'entretien des plantes et prendre soin que le bâtiment tient son aspect 'invitant'
-Solidarité:si il y a 'un collègue absent on répartit ses activités entre le reste des travailleurs
Vous êtes:
-Ponctuel
-Indépendant
-Polyvalent-Flexible
-Prêt à travailler dans un milieu libéral et laïque
-Prêt à suppléer vos collègues en manque d'aide
Vous avez:
-Un sens pour l'hygiène et la sécurité au travail
-Une connaissance des produits d'entretien et de nettoyage
-L'intérêt de s'engager sur un plateau de travail polyvalent
-Une connaissance du Néerlandais/Français

Décorateur/Constructeur de stands
Vos tâches:
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-Créer et exécuter les projets du scénographe en bois, métal
-Projets de décoration et d'embellissement
-Aménager locaux et localités
-Entretenir machineries et ateliers
-Déménager les pièces décoratives, matériaux et accessoires à destination
-Aménager les expositions
-Si un poste de travail n'est pas occupé, les travaux de ce poste seront redistribués parmi les art.60
présents.
Vous êtes:
-Polyvalent
-Indépendent
-Joueur d'équipe.
Vous avez:
-L'expérience du travail manuel
-Un talent technique
-Prêt à travailler dans un milieu libérale et laïque
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9. Alternatieve straffen:
De samenwerking met Justitiehuis Elsene omvatte dit jaar de uitvoering van
de alternatieve straf van 2 personen, 1 man en 1 vrouw, totaal aantal uren 132u 45 min.

10. Bijdrage debat kansen voor kinderen
13 november 2017 GC De Markten Brussel op uitnodiging
van Humanistisch Vrijzinnige Vereniging Brussel
Over Beeldenstorm vzw
Beeldenstorm vzw, een lidvereniging van deMens.nu, is een sociaal-artistieke organisatie die al
achttien jaar actief is in Kuregem, een wijk in de Brusselse gemeente Anderlecht. De ateliers in
Kuregem zijn een uitvalsbasis voor tal van projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden
op artistiek, kunsteducatief en sociaal-economisch vlak die zich niet tot Brussel beperken en
waarbij specifieke aandacht naar kansarme milieus gaat.
Kuregem is de armste wijk van België met heel wat achterstellingsfactoren: slechte behuizing,
hoge werkloosheid, lage inkomens, lage scholingsgraad, gebrek aan groene ruimtes. De
meerderheid van de Kuregemse bevolking is van allochtone origine en een groot deel ervan is
jonger dan 25 jaar.
Kuregem is een transitzone: eens de bewoners zich “hebben verbeterd”, zoeken zij andere
oorden op en zwerven ze uit naar goedkope steden en gemeenten. Tienen is bijvoorbeeld erg
in trek.
Beeldenstorm organiseert een brede waaier aan activiteiten, die grosso modo onder te brengen
zijn in vier deelwerkingen: een werking rond kunsteducatie tijdens de lestijden, een werking
rond sociale economie, een werking rond creatieve ateliers en muzische activiteiten voor
kinderen en jongeren na schooltijd en voor volwassenen, en een werking rond steun voor
kunstenaars. Beeldenstorm werkt intergenerationeel en volgens het Bauhaus-principe, waarbij
door kruisbestuiving van verschillende artistieke disciplines en verschillende culturen
vernieuwende producties het licht zien.
Voor een sociaal-artistieke organisatie als Beeldenstorm speelt cultuur zich niet af in
cultuurtempels, maar dient er ingezet te worden op een socialiserend cultuurbeleid, met andere
woorden op culturele activiteiten waarbij alle inwoners betrokken worden. Beeldenstorm tracht
artistieke beleving, zowel voor kinderen als volwassenen, in te bedden in het hele
wijkgebeuren. Beeldenstorm maakt kruisverbindingen tussen zijn vier deelwerkingen - de
school, de vrijetijdsbesteding, de sociale economie en de artistieke producties - zodat het
klassieke idee van de academie wordt omgebogen tot een actieve kunstbeleving in de wijk
Kuregem.
In 2015 kreeg Beeldenstorm voor haar werkzaamheden een Award van de BNP Paribas Fortis
Foundation, die projecten van verenigingen steunt die gericht zijn op de integratie van kinderen
en jongeren in moeilijkheden via vorming. “Het selectiecomité Brussel werd getroffen door de
overtuiging en betrokkenheid die uw dossier uitstraalde en door de kwaliteit van uw project.”
Sinds 2016 kan Beeldenstorm ook aanspraak maken op het Welzijnszorglabel, uitgereikt door
Welzijnszorg vzw, die op die manier kwaliteitsvolle initiatieven van armoedebestrijding
ondersteunt. De erkenning wil “expliciet de waarde van het initiatief onderstrepen” en duidt op
de verdienstelijke bijdragen van Beeldenstorm in de bestrijding van armoede.
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In Kuregem, de armste wijk van België, huizen helaas veel problemen, te veel om op te
sommen in dit luttele tijdsbestek. Bij deze een paar snapshots.
De Anderlechtse poort, welkom in Kuregem
Aan de ene zijde een toegang naar het trendy Brussel, de Dansaertstraat, aan de andere zijde
de Bergensesteenweg.
Het gelijkvloers van de rijhuizen van deze steenweg en aanpalende straten vormt een traject
langs heilige huisjes, het ene wat fanatieker dan het andere;
halalslagers, snacks met mediterraanse spijzen,
vzw theehuizen,
slordig ingerichte warenhuizen met goederen van een bedenkelijke kwaliteit;
kappers vooral voor mannen;
winkels met opsmuk voor Afrikaanse dames;
tweedehands autohandel;
een aantal echt mierzoete warme bakkers;
een kerk met een frietkot en een mooi park, het Dauwpark,
de slachthuizen;
hier en daar een winkelier die poogt om zich te onderscheiden door het aanbieden van de
betere producten in een fraaier interieur en daar ergens tussenin “het centrum van verbeelding
Beeldenstorm”.
Overdag dwalen gezinnetjes rond in het park, de kinderwagen vol spullen voor ergens
onderweg.
Dakloze mensen slapen met hun kinderen onder de poort der schande.
Met overmaatse bloembakken tracht men dit schuiloord aan het zicht te onttrekken van de
talrijke passanten op de Brusselse ring. Men kan zich de moeite besparen, want de
aangrenzende parking brengt nog meer schrijnende toestanden aan het daglicht:
een geïmproviseerde camping met openluchtkeukens samengesteld uit wat een ander op de
straat gooit, de auto of de aftandse bestelwagen als schuilplaats bij ontij en als dak voor de
nacht.
Jonge mama’s met kind vertrekken op bedelronde.
De verdieping van deze rijhuizen voorspelt niet veel fraais, treurige vitrages maskeren vaak het
vaalgrijze wereldje van de bewoners, gereflecteerd in een gebarsten venster.
Zo ook dat van het Roemeens gezinnetje van Lenuta, een meisje van 11. Zij doet het niet goed
op school, heeft vaak buikpijn en zwakke punten.
Ze woont met haar mama, haar oom en tante in 4 kamers. Zij verloor haar papa, maar praat er
niet over, met niemand.
Maar na schooltijd is het feest en kan zij weer lachen. Ze is in Beeldenstorm. Mia, huisartieste
van Beeldenstorm, ontfermt zich over haar. Lenuta.
Het praten gaat even moeilijk als op school, maar met horten en stoten krijgen wij een verhaal.
Een verhaal dat wij hebben aangezet door het aanreiken van een jaarthema: “Mensenrechten”.
Lenuta, wat zou dat kunnen zijn?
Iedereen die werkt heeft recht op pauze: “Mama krijgt geen pauze, zij moet steeds doorwerken
en is pas laat thuis, mijn oom komt mij straks halen, of kan jij mij naar huis brengen?”
“Ik ga later advocaat worden, om de mensen te helpen die niet kunnen spreken.”
“Ik sport niet graag, ik kan het niet goed en de anderen lachen.”
Lenuta en Mia kleien, maken samen een klein hapje, Lenuta zou graag alle dagen komen.
Want het lijkt hier niet op een school, ze schrijft verhalen en weet ze treffend te verbeelden in
een tekening. Het werk van deze kinderen krijgt een ereplaats.
Regelmatig wordt de straat bevlagd met replica’s van werkjes uit de kinder- en jeugdateliers.
Mia is een witte raaf van diep in de 50, ze heeft ook wat stormen moeten trotseren, haar
ontslag bij Renault heeft haar leven ontwricht, ze is nu doelgroepmedewerkster op
Beeldenstorm. Ze voelt Beeldenstorm niet aan als een 9-to-5 job, ze amuseert zich en verzet

225

Jaarverslag Beeldenstorm 2017

nood

breekt wet

bergen werk. Ze inspireert de andere doelgroepmedewerkers en draagt actief bij aan de
creatieve ontwikkeling van talrijke projecten.
Ook de werkzaamheden en de voortdurende herstellings- en inrichtingswerken van onze
lokalen worden opgemerkt door het jonge volkje dat Beeldenstorm regelmatig frequenteert.
De uitvoerders van die werken zijn de jonge mannen en vrouwen van Mission Locale, een
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. Deze stoere werklui zorgden voor de verbouwing van
een stoffige zolder tot creatieve werkruimte met annex vergaderzaal. Jonge papa’s die eindelijk
aan het werk raakten dankzij een sociaal economieproject met een op maat geknipt
opleidingsprogramma. De kinderen die Beeldenstorm overdag bezoeken zien er hun fiere
buurman aan het werk.
De kinderen merken eveneens dat sommige mama’s naar het naaiatelier komen en dat er in de
studio echte musici oefenen voor een concert.
Muzische werkvormen die hun plaats krijgen in het dagdagelijkse leven van een kind. Het hoeft
niet enkel in methodescholen, het zou een evidentie moeten zijn. Je hoort mij niet zeggen dat
“kunst de wereld kan redden”. Gepast omgaan met muzische werkvormen en dit op een
ongekunstelde vorm kan een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene vorming van het
kind, onder meer:
• door het bijbrengen van een positief zelfbeeld;
• door het wegwerken van faalangst en daardoor het verhelpen van schoolmoeheid;
• door het creatief leren omgaan met problemen;
• door creatief denken en handelen;
• door te leren om op een correcte manier te communiceren via moderne
communicatietechnieken.
• door op een doordachte manier op te komen voor je eigen mening;
• door te leren uit de geschiedenis;
• door te leren uit conflicten;
• doot het zoeken naar oorzaken van kwaad en misdaad;
• door het omgaan met diversiteit;
• door empathie leren op te brengen voor slachtoffers vanuit een multiculturele visie;
• door het aankweken van een gezonde leer- en arbeidsattitude;
• door het trainen op uithouding;
• door te leren doorzetten tijdens een productieproces;
• door het motiveren van zwakkeren en plezier te ervaren in het helpen;
• door leiding te geven en leiding te aanvaarden;
• door plezier te ervaren in de uitdaging.
We merken ook dat mensen in de kansarmoede vaak specifieke opvoedingsproblemen
verborgen houden.
Kinderen met een beperking worden thuis gehouden, niemand praat erover. Beeldenstorm
heeft om die reden een samenwerkingsverband met het multifunctioneel centrum Levenslust.
Een instituut dat naast een internaat ook plaats biedt aan buitengewoon secundair onderwijs en
buitengewoon basisonderwijs.
Onze samenwerking behelst ook in dit project:
het aansporen van kwetsbare jongeren om zich via muzische werkvormen weerbaar op te
stellen ten opzichte van de talrijke sociale en maatschappelijke valkuilen die ze bij het
opgroeien ervaren.
Onze leidraad hierbij zijn jaarthema’s zoals:
• Gewapend Beton,
• Wolkenkrabbers leren vliegen,
• Tralies in b mineur,
• Het Verschil,
• Nood Breekt Wet,
• Het Beest in de Mens,
• Evenwicht-Equilibre.
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De thema’s zijn uitgebouwd rond belangrijke maatschappelijke en sociale gebeurtenissen uit de
wereldgeschiedenis: zwarte bladzijden uit de geschiedenis worden gespiegeld aan onze
hedendaagse leefwereld.
Verdraagzaamheid, verschillen, multiculturaliteit, gelijkheid, kennis, solidariteit en schoonheid
zijn sleutelwoorden en betrachtingen in deze werking.
Brusselse jongeren gaan een vrijetijdsengagement aan met kinderen van Levenslust. Kinderen
uit de grootstad gaan tijdens de schoolvakanties naar “de buiten”, het Pajottenland, en
gedurende het schooljaar komen de kinderen uit Lennik naar de stad. Ze ondergaan samen
een creatief proces, waarbij alle kunstvormen via een intense atelierwerking worden ingezet.
Een groot aantal kinderen die in Levenslust resideren, worden na hun schooltijd teruggezonden
naar hun vroegere leefwereld. Tal van deze kinderen die door de jeugdbescherming werden
geplaatst, woonden voor hun plaatsing in Brusselse gemeenten.
Ik wil deze toelichting, die maar een summiere blik op onze werking werpt, besluiten met te
stellen dat werken aan kansen voor kinderen en de bestrijding van armoede onder kinderen
niet enkel een verhaal is van kinderen, maar dat de hele problematiek intergenerationeel dient
te worden aangepakt.
Kinderen kunnen geluk ervaren als zij positieve prikkels krijgen vanuit de volwassen wereld.
Ouders en ouderen zonder perspectief zijn een rem op de kansen voor onze kinderen.
Scholen in het Brusselse zijn niet opgewassen tegen deze uitdaging. Er moeten meer middelen
worden ingezet voor de uitbouw van intergenerationele sociaal-culturele ruimten.
Dit is een taak die veel verder reikt dat wat men momenteel wil bewerkstelligen in de brede
schoolinitiatieven.
De kruisbestuiving tussen kunstenaars, creatieve begeleiders en geestelijke zorgverleners lijkt
ons een zinvolle investering in de kansarme buurten van Brussel.
Beeldenstorm wil zich daartoe alvast blijvend engageren.
Tot slot, een warme oproep aan het beleid. Vaak worden bij het bepalen van strategische
doelstellingen lijnen uitgezet die men zou kunnen beschouwen als te bereiken einddoelen bij de
aanpak van een specifieke problematiek. Die einddoelen worden bepaald vanuit de
bevindingen van onderzoekers en het beleid zet die om in projectomschrijvingen en naar
kandidatuursaanvragen. De veldwerker struikelt echter zeer vaak over de specifieke noden in
zijn of haar buurt. Met andere woorden, het gevaar schuilt in het kneden van een globale
aanpak, die niet steeds die voeling of nuances bevat die een bepaalde buurt anders maakt dan
de andere.
Het luisteren naar de doelgroep dient het uitgangspunt te zijn van iedere beweging.

Nik Honinckx 13 november 2017
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Hoofdstuk 8: Website Beeldenstorm
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