
Nee ik bezit geen 10 paar schoenen  
= 

Ik ontvang graag mensen en DEEL met anderen 
Een woordje uitleg over het concept:  
I  can ’t l ive in a l iving room … , van Red Zebra en favoriet 
nummer van P. werd de naam van ons ‘Project ’ . 
Aan de buitenkant van het huis houden we de mensen 
een spiegel voor … de harde woorden die soms vallen , 
die zo kwetsend kunnen zijn.  
Binnen tonen we hoe velen onder ons moeten leven, op 
een kleine oppervlakte … met weinig middelen … maar 
toch een warm nest, een vei l ige cocon, … 
Onze dromen hangen aan het plafond. Onze kansen  
l iggen op tafel. Onze gevoelens hangen aan het  
prikbord. Onze muziek komt uit de radio … 

We hopen dat onze emoties … ook warmte mogen brengen in 
het hart van onze bezoekers! 

Armoede door geldgebrek is ongelukkig 
Armoede aan geest is ongelukkig  

Maar armoede aan begrip  
is het ongelukkigst van alles 

“Zolang armoede bestaat  
is er geen vrijheid“ 

         - Nelson Mandela 

Een project van Ontmoetingscentrum ’t Verhoog  
met, over en door mensen die het  

financieel moeil i jk hebben.  

Zij hebben het dikwij ls emotioneel moeil i jk en vinden 
troost en sterkte in het woord!   

Vandaag ik — morgen jij misschien! 

In ons huis kan je  
kennismaken met onze 

leefwereld/onze woorden 
binnen onze vier muren.  

In het voorjaar van 2019  
hebben we samen met  

vzw Vormingplus  
nagedacht over onze  

wensen en verlangens voor 
de toekomst.  

 

Armoede mist veel ...Gierigheid mist alles! 



Wat houdt ons bezig?  
Waar liggen we ’s nachts wakker van? 

Waar dromen we van? …. 

We schreven ieders dromen op … heel 
verschil lend, soms klein soms groot, … 

De twintig populairste dromen hebben 
we geselecteerd.  

We wilden deze dromen graag delen met 
iedereen … en zo ontstond het idee om 

onze woorden ook kenbaar te maken op 
het boekenweekend.  

De organisatoren van het   
boekenweekend waren direct  

 enthousiast en l ieten ons de kans om 
ook nog enige inbreng te hebben bi j de 

organisatie….   

Brainstormen ! ! ! ! !  Wat wil len we vertellen?  

 Onze dromen 
 Onze kansen 
 Onze eenzaamheid  
 Alles wat we van de ‘anderen ’ moeten horen .. .  

We gingen enthousiast verder aan de slag …   
en kwamen tot het concept van  

‘I can’t live in a livingroom’  

Tijdens de zomermaanden gingen  
we verder aan de slag …: 

 Dromenvangers maken. 
 Een sessie kal l igrafie om onze  

dromen mooi neer te schrijven  
 Nadenken over de inrichting van  

het huis: betaalbare producten / 
radio/zelf gemaakte dingen  
(haakwerk/ klok (vijf voortwaalf) . . .  

 Lijstjes maken met liedjes die ons  
raken .. . in onze eenzaamheid / in  
onze dromen / . . .  

 In de zomermaanden deponeren  
we de harde woorden van de  
buitenwereld in een doos  

 

In september kwam schrijfster Hilde Vercauteren langs 
voor een schrijfsessie. Samen met haar  
gingen we aan de slag om gedichten te schrijven.  

Eenzaamheid en het gevoel van niet gewenst te zijn, 
vormen de verschrikkelijkste armoede 

Oktober 2019: 
Alle puzzelstukken komen samen en we 
bouwen aan ons huis, we verzamelen 
materiaal …we brengen de teksten  
samen. We zi jn fier om  ti jdens het  
boekenweekend ons ‘Huis ’  te laten  
bewonderen en de bezoekers te  
ontvangen.  


