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SAMENWERKEN
IS HET SLEUTELWOORD
In 1994 verscheen het Algemeen Verslag over de Armoede, het was de weergave van een
dialoogproces mét mensen in armoede o.a. over hun basisrechten. Het ‘recht op cultuur’ werd
duidelijk als een basisrecht benoemd voor mensen die in armoede leven. Maar het is niet omdat
je een recht hebt dat het ook gerealiseerd is. Mensen in armoede moeten nogal wat drempels
over voor ze kunnen ‘genieten’ van cultuur.
In essentie is dit misschien wel het belangrijkste aandachtspunt in het cultuurparticipatieverhaal: laat participeren aan cultuur geen plicht worden, laat het een recht
blijven en leer mensen genieten van het mooie dat cultuur
te bieden heeft.
Om ten volle te kunnen
genieten moeten er bij en
voor mensen in armoede
wel wat drempels worden
weggewerkt. Ook al zijn er
al vele bomen gesneuveld
om de drempels te beschrijven, te verklaren, uit
te leggen. We sommen ze
toch nog even kort op.

ken om moeilijkheden en tegenslagen te overwinnen. Die
hun leven niet op de door hen gewenste manier vorm
kunnen geven. Mensen die lijden aan de maatschappelijke
reactie op hun kwetsbaarheid: onverschilligheid, verwaarlozing, afwijzing, stigmatisering, uitsluiting. Hoewel vele
kwetsbare mensen graag ‘lid van de wereld’ zouden willen
zijn ‘blijven ze binnen
omdat buiten zeer doet’.1
Alle gevoelens die te maken hebben met kwetsbaarheid van mensen in
armoede noemt men ook
wel eens de armoededrempel.

Laat participeren aan
cultuur geen plicht
worden, laat het een
recht blijven en leer
mensen genieten van het
mooie dat cultuur te
bieden heeft.

Er is de financiële drempel. Het is niet de belangrijkste drempel, maar wel
de altijddurende. Een
voorstelling kost meer dan
het toegangskaartje. Er zijn nog vervoerskosten, eventuele
bijkomende kosten zoals vestiaire, toiletbezoek. En wat is
een avondje uit zonder een drankje tijdens de pauze of na
de voorstelling. De financiële drempel is de meest eenvoudige om weg te werken: een korting op het toegangskaartje,
een gratis drankje, ... het is een belangrijke hulp, maar enkel
daarmee ga je mensen in armoede niet naar het cultuurhuis lokken. Want er is het hele kluwen van praktische,
sociale en culturele drempels. Deze gaan van ‘hoe geraak ik daar’ over ‘ik heb daar geen kleren voor’ langs ‘wie
past er op mijn kinderen’ tot ‘ik weet niet wanneer ik moet
applaudisseren’ en ‘ze gaan daar naar me kijken’. Op deze
drempels moeten we inzetten via toeleiding en ondersteuning. Waarbij we ons goed moeten realiseren dat dit een
proces van lange duur is. Toeleiding is de sleutel naar
participatie door mensen in armoede. Elke stap begeleiden en nooit loslaten want je werkt met kwetsbare mensen. Mensen die over onvoldoende hulpbronnen beschik-

Willen we het cultuurparticipatieverhaal van mensen
in armoede laten slagen,
dan moeten we focussen
op twee ankerpunten:
‘genieten’ en ‘toeleiding’.

Of het gaat om deelnemen of deelhebben, mensen moeten er deugd aan hebben, ze moeten ervan genieten. Het
moet leven geven in hun strijd om te overleven.
Om dat mogelijk te maken moeten we blijvend investeren
in toeleiding want dat is de sleutel om ‘buiten’ minder zeer
te laten doen. Het is mensen die hulpbronnen aanreiken
die maken dat ze drempels kunnen overwinnen en zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Dat ze het participeren
aan cultuur op hun manier vorm kunnen geven. Zo wordt
cultuur een vertrekpunt van waaruit mensen in armoede in
het leven kunnen springen. 2
Maar het verhaal moet niet enkel geschreven worden
vanuit mensen in armoede, de cultuursector moet dit
meeschrijven. Samenwerken is dan ook het sleutelwoord.
Daarvoor hebben we bruggenbouwers nodig. Mensen en
organisaties die verbindingen kunnen leggen tussen twee

1) Doortje Kal, 2004, “De onopgeefbare wil het beste van iemands mogelijkheden waar te laten worden”
2) Vrij naar Amitav Ghosh

verschillende werelden, die deze werelden samenbrengen.
Lasso is een dergelijke organisatie. Ze probeert bruggen te
bouwen met het project ‘Kunstcomptoir’. Meer dan een
project zouden we dit een experiment willen noemen.
Experimenteren dat is uitproberen, is lukken of niet lukken,
maar het doel is er lessen uit leren en ervaringen opdoen.
Het opzet van ‘Kunstcomptoir’ is in feite heel eenvoudig: je
brengt een kunstenorganisatie en een vereniging / organisatie van mensen in armoede samen met als opzet een
vertrouwensrelatie op te bouwen door samen activiteiten
te ondernemen.
In concreto werd Hobo, een werking met daklozen, gekoppeld aan Recyclart en ‘t Huizeke, een onthaalcentrum /
vereniging waar armen het woord nemen aan de KVS.
Maar zo simpel is het uiteraard niet. Het is een verhaal
van gelukte initiatieven en minder gelukte initiatieven.
Het is vooral een leerproces dat de nodige uitgangspunten aanreikt om verder op te bouwen. We leerden dat:
• Dé mens in armoede niet bestaat. Hobo en ‘t Huizeke
werken beide met mensen in armoede en toch is hun
publiek zeer verschillend. Bij Hobo komen vooral
mensen die weinig stabiliteit hebben in hun leven:
daklozen, sans-papiers. Mensen die komen en gaan.
‘t Huizeke is een buurtwerking met een zeer stabiel
publiek dat in de buurt woont en zeer regelmatig
binnenspringt in het buurthuis. In de toekomst zal
het nodig zijn om met die grote verscheidenheid
van mensen om te gaan.
• De blik op cultuurparticipatie is verschillend bij
cultuurwerkers en sociaal werkers. Bij de ene domineert het artistieke bij de andere het welzijn van zijn
/ haar mensen. Er moet worden ingezet op het
leren kennen van mekaars leef- en denkwereld.
• Dé methodiek bestaat niet. Wat zeer goed werkt
tussen twee partners, werkt daarom niet altijd
even vlot bij twee andere partners.
• Een gelijkwaardige inbreng van de partners is een belangrijke meerwaarde.
Mensen in armoede genieten ervan wanneer
ze ook de gevende partner mogen/kunnen zijn.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de armoedewandeling
door ’t Huizeke voor de KVS-medewerkers.
Kortom de ‘match’ moet er zijn en die kan je vooral
bereiken met maatwerk. Welke organisatie past bij
welke kunstaanbieder, wat hebben beide gemeenschappelijk of wat kan er gemeenschappelijk gemaakt worden. Wat is er nodig om de samenwerking te laten groeien en bloeien.
Daarnaast zijn er een aantal randvoorwaarden die
vanuit ‘Kunstcomptoir’ sterk naar voren komen:
• Het project moet door de hele organisatie gedragen zijn. Hoe belangrijk de inzet van de publiekswerker, de kunstenaar, de sociaal werker ook is. De
slaagkans van een project is veel groter als de hele
ploeg van beleidsmakers tot het poetspersoneel het
mee wil en kan dragen.

• De mobiliteit van mensen in armoede in een grootstad is
beperkt. De fysieke afstand tussen beide partners moet
bij wijze van spreken te voet overbrugbaar zijn.
• Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Meten is niet altijd
weten. Het staat uiteraard leuker in een evaluatierapport
als je activiteiten met tien of meer mensen kan beschrijven. Maar die ene keer dat er maar drie mensen kwamen
opdagen is voor die mensen even belangrijk zo niet
belangrijker dan een groepsactiviteit. Hun keuze om
alleen of met een klein groepje te komen vraagt een veel
grotere stap van hen. Dit soort momenten mag dan ook
niet worden afgedaan als niet gelukt. De niet-meetbare
resultaten die je hier hebt bereikt zijn immens groot. !
Marja Hermans

tot slot
Uit onderzoek leren we dat wie participeert aan
cultuur, wie deelneemt aan het verenigingsleven,
een positiever beeld heeft van de samenleving,
sterker in zijn schoenen staat, minder egoïstisch
gaat handelen en zich sterker verbonden voelt
met de omgeving.
Verenigingen en organisaties van en voor mensen
in armoede creëren een omgeving waarin mensen in armoede een gevoel van eigenwaarde
kunnen ontwikkelen en waarbij ze tot medezeggenschap worden uitgenodigd. Deze verenigingen zijn een eerste stap naar participatie in de
buurt, de stad, de ruimere samenleving. Voor
vele mensen in armoede is de vereniging het
warme nest van waaruit zij hun vleugels kunnen
uitslaan en waar ze, indien nodig, ook veilig naar
terug kunnen keren. Vanuit hun eigen verenigingen gaan ze op zoek naar bondgenoten. Een
‘bondgenoot’ is een deelgenoot, een medestander. Een bondgenootschap is een relatie die je
aangaat op basis van gelijk(w)aardigheid. Ook
cultuuraanbieders kunnen en zouden bondgenoten moeten zijn van mensen in armoede. Ons
aanvoelen is dat in ‘Kunstcomptoir’ goede aanzetten worden gegeven om dit bondgenootschap
waar te maken, vooral omwille van de wederkerigheid die men betracht. Niet enkel zetten mensen in armoede een stap naar het cultuurhuis,
het cultuurhuis zet ook stappen naar de leefomgeving van de mensen in armoede.
‘Kunstcomptoir’ en gelijkaardige initiatieven
kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het
cultuurparticipatieverhaal van mensen in armoede. Maar ... en laat dit de belangrijkste leerpunt zijn: dit soort initiatieven moeten (veel) tijd
en experimenteerruimte krijgen.

© Michele

WAT IS …
KUNSTCOMPTOIR?
Kunstcomptoir wil personen in armoede laten
kennismaken met de verschillende facetten
van de Brusselse culturele sector.
Personen in armoede zijn weinig tot niet vertrouwd met de
culturele sector. Noch met de infrastructuur en de gewoontes; noch met het aanbod. Hen enkel laten kennismaken met het aanbod (passieve participatie) volstaat niet
om hen meer en beter te laten participeren. Vertrouwensrelaties - die per definitie langzaam worden opgebouwd zijn voor deze doelgroep van groot belang.
Het intensieve contact tussen verenigingen waar armen
het woord nemen en de culturele organisaties, staat centraal in dit project. Einde 2009 werd een samenwerking
opgestart tussen ‘t Huizeke (onthaalcentrum in de Marollen) en het Brussels stadstheater KVS, en tussen Hobo
(vereniging die hulp biedt aan daklozen) en het kunstenhuis
Recyclart. Bedoeling is dat de verenigingen op regelmatige
basis en op verschillende manieren in aanraking komen
met de werking van de artistieke organisaties. In een latere
fase worden de personen in armoede rondgeleid in de
cultuurhuizen, gaan ze in gesprek met de medewerkers, of
worden ze zelfs ingeschakeld als vrijwilliger. !

KUNSTCOMPTOIR
SAMENGEVAT
Wat?
Personen in armoede proeven van kunst en cultuur
en maken kennis met de Brusselse cultuursector.
Het één-op-ééncontact tussen de vereniging waar
armen het woord nemen en de culturele organisatie
staat centraal in dit project.
Partners?
Gedurende het eerste jaar van het project waren er
twee tandems aan de zet: KVS en ’t Huizeke (onthaalcentrum in de Marollen) en Recyclart en Hobo
(vereniging die hulp biedt aan daklozen). Lasso, het
Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling, treedt op als bemiddelaar tussen de
partners.
Het project werd mogelijk gemaakt dankzij
de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Experiment met veel afwisseling

JULIE RODEYNS IN GESPREK MET KOEN WOUTERS
Mond-aan-mondreclame: het werkt nog steeds het best. Koen Wouters werkt bij CAW Archipel
- Hobo, een Brusselse vereniging die hulp biedt aan dak- en thuislozen. Hij kent de ploeg van
het buurthuis ‘Vrienden van ‘t Huizeke’ in de Marollen erg goed. Zij vertelden hem dat Lasso,
het Brusselse netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling, op zoek was naar een extra
partner voor het project ‘Kunstcomptoir’. Dat initiatief wil personen in armoede via een traject
over meerdere jaren laten kennismaken met de verschillende facetten van een Brusselse culturele organisatie. Hobo werd uiteindelijk de tweede partner in het project.

KUNSTCOMPTOIR
FASE 1
TRAJECT 1:
RECYCLART-HOBO

Oktober-november ‘09
Verkennende gesprekken tussen
Lasso en mogelijke partners. Uiteindelijk zeggen Hobo (vereniging
die hulp biedt aan daklozen) en
Recyclart toe.

15 december ‘09
Recyclart brengt een bezoek aan
Hobo om de samenwerkingsplannen verder te concretiseren; beide
partijen raken het eens over de
eerste activiteit ‘Le catch des
dessinateurs à moustaches’, een
tekenwedstrijd.

© Johan

Waren jullie bij Hobo meteen enthousiast om in dit project mee te
stappen, Koen?
Wij zagen een belangrijke meerwaarde, ja. Met Hobo proberen wij zo goed
en kwaad als mogelijk kansarmen te
begeleiden. De stap naar werk is voor
deze mensen vaak te groot, via allerlei
activiteiten proberen wij hen toch al
wat structuur mee te geven. Ze kun-

15 januari ‘10
Eerste activiteit: ‘Le catch des
dessinateurs à moustaches’.

nen zich ook even ontspannen en uit
hun isolement breken. Naast een
sportprogramma, een naaiatelier en
enkele educatieve cursussen, bieden
we ook een cultuurprogramma aan.
De verantwoordelijke zorgt voor een
brede mix met veel afwisseling: niet
steeds klassieke kunst maar ook eens
experimenteel werk ...

28 februari ‘10
De mensen van Hobo worden
uitgenodigd de theatervoorstelling
‘We will be younger’ bij te wonen.

Toch blijft het altijd bij een vorm van
‘passieve participatie’: ons publiek kan
zich inschrijven om naar een film,
tentoonstelling, optreden of voorstelling te gaan kijken maar verder dan dat
gaat het niet. Er is weinig interactie
met de culturele organisatie. Wat ons
aantrok in Kunstcomptoir, was net die
nauwe band met de culturele partner
Recyclart.

2 maart ‘10
Voorstelling van het fotoproject
door Vincen Beeckman (Recyclart)
aan de mensen van Hobo. Vanaf
dan zullen geïnteresseerde deelnemers om de twee weken samenkomen om de door hen genomen
foto’s te bespreken. Er wordt
gewerkt met wegwerpcamera’s, de
thema’s zijn divers. Aan de hand
van de beelden vertellen de deelnemers iets over hun leefwereld.

22 juli ‘10
Negen bezoekers van Hobo
nemen een kijkje op Recyclart
Holidays, het zomerfestival van
van Recyclart dat plaatsvindt van
24/6 tot 20/8.

1 augustus ‘10
Brainstorm Hobo-Recyclart
over het verdere verloop van
het project.

Wat kan zo een nauwe samenwerking met een cultuurpartner extra betekenen?
Onze mensen zijn soms erg nieuwsgierig om meer over iets
te weten te komen. In een traject zoals Kunstcomptoir was
er veel ruimte voor dialoog en uitwisseling. De mensen van
Recyclart kwamen enkele
malen tot hier en omgekeerd kwamen wij met de
Ontmoeting en vergroep ook geregeld bij hen
over de vloer. De drempel
trouwen creëren …
om aan cultuur te participeren is voor mensen in
Het is belangrijk dat er
armoede soms erg hoog.
voldoende tijd wordt
Ze voelen zich uitgesloten
genomen om elkaar te
of denken snel dat ze
leren kennen, zowel op
ergens niet thuis horen. Nu organisatie- als op indikenden ze de ploeg bij
vidueel niveau. In die zin
naam en gezicht: dat maakt is het ook belangrijk om
de drempel minder hoog.
engagement te vragen
Bovendien konden ze ook
van de deelnemers.
een blik op de werking
achter de schermen werpen.

TIPS & TRICKS

Hoe reageerde jullie publiek op Kunstcomptoir, was
iedereen meteen enthousiast?
Binnen Hobo organiseren we wekelijks een creatief atelier.
We hebben een min of meer vaste groep mensen die daar
vaak op afkomt. Hen spraken we persoonlijk over Kunstcomptoir aan. Marc, die als ervaringsdeskundige voor ons
werkte, had eerst wat bedenkingen. Hij wou geen dingen
opleggen, mensen niet forceren. Dat is vaak een probleem:
dat mensen zich verplicht voelen om mee te doen. We
hebben het dus erg open
gehouden. Met wat reclame te maken, kregen we
een mooie groep mee. Nu,
Het sociaal aspect
je moet je bij de motivatie
van die mensen niet te veel van de activiteit is
even belangrijk als
illusies maken. Vaak doen
ze mee omdat ze al blij zijn
de activiteit zelf.
om iets te doen te hebben.
Anders zitten ze toch maar Deelnemen aan cultuur
in de kou. Ook het sociale
is deelnemen aan het
aspect spreekt aan. Om
maatschappelijke
hen over de streep te
leven. Een hartelijk
trekken zijn soms heel
onthaal, een verse kop
basale dingen erg belangkoffie, … maken de
rijk. Bijvoorbeeld: zij kunculturele uitstap ‘af’.
nen zich niet een snel

TIPS & TRICKS

17-19 augustus ‘10
Broodovenproject, een nietartistieke activiteit waarbij de
mensen van Hobo in de wijk van
Recyclart brood leren bakken.

broodje tussendoor permitteren, je moet dus eten
voorzien ...
Hoe kwamen jullie bij Recyclart als partner uit?
Die oefening hebben we samen met Lasso gemaakt. Er zijn
de praktische redenen: Recyclart bevindt zich in Brussel
centrum, gemakkelijk bereikbaar dus. Dat is erg belangrijk.
Daarnaast zoeken we natuurlijk een plek waar ons publiek
zich op zijn gemak kan voelen. Sommige kunstorganisaties
voelen erg afstandelijk aan: het zijn kunsttempels. Recyclart zet fel in op wijkwerking: ze zijn erg open, dat gaf ons
een goed gevoel. We hadden trouwens al eens plannen
gesmeed om met Hobo een feestje bij hen te organiseren.
Dat is toen niet doorgegaan maar de zin en interesse om
samen te werken was er dus ook. Toch blijft het soms
moeilijk. Wij hebben de regel dat ons publiek tijdens activiteiten geen alcohol mag drinken. Tegelijk willen we hen
zoveel mogelijk stimuleren om zich onder het ‘gewone’
publiek te bewegen. Als zij dan geen alcohol mogen drinken
terwijl iedereen rondom hen dat wel doet, steekt dat natuurlijk
soms een beetje.
Is dat met Kunstcomptoir gelukt, die beoogde mix met
het reguliere publiek?
Vooral met het brood bakken ging dat goed. Die activiteit
strekte zich uit over drie sessies: eerst leerde onze groep
brood bakken. Daarna mochten ze het overdragen aan
anderen. De groep had met andere woorden iets omhanden en de interactie was inherent aan de activiteit. Ze
werden niet raar bekeken, er werden geen vragen gesteld,
iedereen babbelde met elkaar. In feite een erg interessante
formule: onze mensen zich nuttig laten maken door iets
over te dragen aan anderen. Ze blijven soms graag in hun
groepje. Op die manier kan je ze eruit krijgen, zonder ze te
forceren.
Naast het brood bakken gingen jullie met de groep ook
naar onder meer een theatervoorstelling en een tekenwedstrijd. Er kwam ook een fotograaf tot bij Hobo
om een workshop te geven. Wie had dat programma
bepaald?
Dat werd in samenspraak met de partners gekozen. Dirk,
artistiek directeur van Recyclart, had al wat suggesties voor
ons. Het brood bakken was bijvoorbeeld zijn idee. Lasso
heeft ook meegestuurd. We zochten activiteiten waarbij
onze mensen gemakkelijk aansluiting zouden kunnen
vinden. Er stond bijvoorbeeld een toneelstuk op het programma waar bewoners van het rust- en verzorgingstehuis
Pacheco aan hadden meegewerkt: dat creëert meteen een

7 september ‘10
Brainstorm Hobo-Recyclart.

6 oktober ‘10
Evaluatievergaderingmet Hobo,
Lasso en een externe specialist.

Toekomstplannen?
Er wordt een vergadering belegd in
functie van de plannen van 2011.

grote herkenbaarheid. De tekenwedstrijd sloot aan bij het crea-atelier, al
leidde dat ook tot wat verwarring. In de
groep zat iemand die erg goed kon
tekenen. Die wou meedoen maar dat
kon natuurlijk niet. Dat vonden ze wel
jammer …
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Had de groep zelf zijn zegje over
het programma?
Neen, dan zou iedereen zijn eigen
mening hebben en geraken we nergens, vrees ik. Wel vragen we hen af en
toe naar hun voorkeuren. Zo weten we
dat velen liefhebbers zijn van Frans
chanson. We proberen daar dan op in
te spelen. Anderzijds zitten we na-

TIPS & TRICKS
Samen beslissen
vraagt tijd.
In een organisatie waar armen
het woord nemen, wordt er tijd
genomen om de bezoekers bij de
besluitvorming te betrekken. In
die zin is het dan ook essentieel
dat er voldoende tijd wordt uitgetrokken voor het aftoetsen
van de activiteiten bij de deelnemers.
tuurlijk ook met de beperking dat we
enkel in de gesubsidieerde kunstenwereld terecht kunnen. In het commerciële circuit kunnen we nooit
dezelfde lage prijzen bedingen.
De workshop met fotograaf Vincen
Beeckman werd niet zo goed ontvangen?
Er was inderdaad een zekere weerstand tegen dat project. Misschien
hebben wij daar ook een denkfout
gemaakt. Wij gingen ervan uit dat
iemand die graag tekent, ook wel graag
zou fotograferen. Ondertussen heb-

ben we geleerd dat creativiteit ook
gespecialiseerd kan en mag blijven. In
plaats van onze mensen aan te moedigen om ook andere dingen uit te
proberen, moeten we de dingen
misschien gewoon nemen zoals ze
zijn en hen daarin stimuleren. Anderzijds: Vincen Beeckman werkt vaak op
deze manier met gelijkaardige groepen. Misschien was de groepsdynamiek het probleem: de cursus was
niet echt iemands ding. Bovendien is
Marc, onze ervaringsdeskundige, in de
loop van het traject weggevallen. Hij
had een rol van onschatbare waarde:
omdat hij weet wat armoede is, staat
hij dichter bij ons publiek en kan hij ze
beter motiveren. Hij deed actief mee
aan deze workshop: hij nam ook foto’s
en zat erbij wanneer ze besproken
werden.
Kunstcomptoir is ondertussen
afgelopen, hoe kijk je terug?
Ik onthoud vooral de interactie tussen
onze mensen en het publiek. Ze
waren geen ‘groep thuislozen’ meer,
neen, ze waren volledig geïntegreerd.
Sommigen hebben ons verteld dat ze

ondertussen al eens op zichzelf naar
Recyclart zijn gegaan. Als wij er niet
meer aan te pas komen, weet je: ze
zijn op hun gemak. Wat onze werking
betreft: wij kennen Recyclart nu beter
en omgekeerd kennen zij nu ook ons.
Wie weet, kunnen zij ons ook in de
toekomst dingen blijven aanstippen
die mogelijks interessant zijn voor ons
publiek. !
CAW Archipel – Hobo,
Arduinkaai 30, 1000 Brussel
T. 02 514 26 93, hobo@archipel.be

TUSSEN BROOD
BAKKEN EN CATCH
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JULIE RODEYNS IN GESPREK MET ALBERT

Wanneer ik de deur van Hobo openzwaai, zit hij al ongeduldig op mij te
wachten: Albert. Bijna elke dinsdag is
hij op de afspraak voor het crea-atelier dat dit dagcentrum voor thuislozen organiseert. “We maken maar
beter een start met het gesprek”,
spoort Albert mij aan. Straks gaat hij
naar een film. Ook dat doet Hobo:
culturele uitstapjes organiseren.
Albert staat met andere woorden op
tijd. Of hij weet welke film hij gaat zien?
“The Tree” - hij trekt er zijn neus bij op.
Hij weet niet wat het wordt (het programma wordt door de verantwoordelijke van Hobo samengesteld) en
verwacht dus niet te veel. Die film over
Edith Piaf, ja, dat had hem ontroerd.
Hij kende de liedjes nog uit zijn kindertijd. “Non, je ne regrette rien.” Sommigen van de groep zaten toen in de zaal
te snotteren - fluistert hij mij vertrouwelijk toe. Toch is niet zozeer film zijn
medium. De ware passie van Albert is
tekenen. Dat is waarom hij hier elke
dinsdag komt. Trots toont hij mij zijn
tekenmap. Op dit moment is zijn grote
voorbeeld Vincent Van Gogh. Hij
leerde deze beroemde schilder kennen via de kunstboeken die in het
crea-atelier liggen. Ook naar een
goede vriend die in deze koude wintermaanden vrolijke kerstboodschappen op winkel- en caféruiten tekent,
kijkt hij op. Of dat niet iets voor hem
zou zijn? Een bedenkelijke rimpel.
“Daarvoor zou ik nog veel moeten
oefenen. Ik ben nog niet zo goed”. Zijn
ogen gaan glinsteren. “Ik doe geen
echte van Goghs, mijn tekeningen zijn
Albert van Goghs”, is de gevatte
conclusie.
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ALBERT VAN GOGH

Een kritische kunstkenner dus, bij ons
aan de gesprekstafel en ook een
cultuurveelvraat, zo blijkt al snel. Het
tekenfestijn ‘Le catch des dessinateurs à moustaches’, de theatervoorstelling ‘We will be younger’, het zomerfestival ‘Recyclart Holidays’ en de
workshops in brood bakken en fotografie: Albert was een van de weinigen
die voor alle activiteiten van ‘Kunstcomptoir’ intekende. Vanwaar dat
enthousiasme? “Het is beter dan niets
doen en je moet toch onder de mensen komen”, klinkt het eerst wat gelaten maar fonkelende ogen verraden
dat er voor Albert meer aan is dan dat.
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EEN KRITISCHE
CULTUURVEELVRAAT
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Langzaam komt het hele verhaal eruit. Hoe hij vroeger in
een zorghuis zat waar hij tot niets gestimuleerd werd. Alles
veranderde toen hij drie jaar geleden bij Hobo terecht
kwam. “Voorheen deed ik niet aan kunst en cultuur, als je
de volle pot moet betalen is dat ook allemaal zo duur”. Via
Hobo kan hij voor een
zacht prijsje dingen meepikken die de verantwoordelijke voor het culturele
Vraag na of er
aanbod zorgvuldig voor de
geen tussenkomst
groep uitpikt, zoals de
mogelijk is in de
projecten in het kader van
‘Kunstcomptoir’. Als ik mijn ticketprijs..
vraag herhaal en peil naar
wat dit voor hem betekent, Allereerst is het interesvolgt een geaffecteerde
sant om eens bij de culzucht.
tuurhuizen zelf te horen
Te veel voor woorden,
welke prijscategorieën
duidelijk. Dan, eerst horer zijn en voor wie die
tend en stotend maar
dan bedoeld zijn. Pols
steeds beter op dreef: “Het zeker ook eens bij je
is leerzaam. Je ziet dingen
lokale overheid om te
die je anders nooit ziet. Het horen welke andere
ontroert, het grijpt aan. Pas mogelijkheden er zijn
op: het is niet altijd evident. om op een goedkopere
Ik herinner mij nog een
manier aan cultuur te
tentoonstelling over heparticiperen. In Brussel
dendaagse kunst: je kan
bijvoorbeeld zijn er de
dat wel mooi vinden als het VGC-cultuurwaardejouw smaak is maar je weet bons, in Antwerpen de
niet goed wat het betekent. Vrijetijdspas, …
Soms is er een rondleiding

TIPS & TRICKS

voorzien of krijgen we een woordje uitleg. Er is ook altijd
een begeleider van Hobo mee voor eventuele vragen. Dat
helpt. Het is niet altijd even ‘vet’ maar we hebben toch al
erg mooie dingen gezien. Neem nu het werk van Rubens.
Als je zoals ik zelf tekent, kan je zien: dat is een meester!”.

ALLEN SAMEN BROOD BAKKEN

Wanneer het over ‘Kunstcomptoir’ moet gaan, is het nochtans de enige niet-artistieke activiteit waar deze kunstliefhebber met zichtbaar plezier steeds op terugkomt: het
broodbakken. “Eerst gingen we samen met de groep van
Hobo naar Recyclart om er brood te leren maken”. Deze
dag vond Albert het leukst: “We waren onder elkaar en dus
op ons gemak. Je kon onder elkaar praten en plezier
maken. De mensen van Recyclart hadden veel aandacht
voor ons”. Moeilijk was het niet, het brood bakken: “Je
handen wassen eerst natuurlijk en dan bloem, gist en melk
of zo in de juiste hoeveelheden mengen. Zolang je weet wat
je doet gaat het goed”. Albert heeft makkelijk praten: brood
bakken was voor hem niet nieuw. Hij had het al eens eerder
gedaan, voor het Leger des Heils in Koekelberg. “Dat ik
die ervaring had, stelde me meer op mijn gemak”, vertelt
hij. In een tweede sessie bij Recyclart mochten hij en zijn
vrienden van Hobo zich bewijzen: “Er was veel te doen bij
Recyclart die dag. Wij begonnen daar in al die drukte de
ingrediënten te mengen en met ons deeg op de tafel te
slaan: pure cinema was dat! Mensen kwamen nieuwsgierig
kijken. Wij nodigden ze uit om mee te doen. Dat was wel
leuk, plezant gezellig, al werd het wel snel een zootje”.
Terwijl Albert het zegt rolt hij met zijn ogen. Hij houdt
duidelijk niet van een zootje. Niettemin was hij blij ver-
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rast dat er zoveel volk was. Albert blijkt een geboren en
getogen Brusselaar. Hij woonde lange tijd in de Marollen,
waar Recyclart is gevestigd. “Vroeger kende iedereen
iedereen, nu is dat anders. Bij Recyclart liepen vele jonge
koppels rond maar ook vele buurtbewoners. Iedereen was
welkom, ik voelde mij er zelf ook helemaal op mijn gemak.
Je kon petanque spelen, er was een DJ en muziek, ..: het
was in feite een feest. Dat zou meer moeten gebeuren”. Bij
een volgende gelegenheid is hij er dus opnieuw bij? “Ik
kende Recyclart voordien niet en wist niet goed wat daar
nu gebeurde. We kennen die mensen daar nu wel, maar die
hebben ook hun eigen ‘groep’. Mocht ik weten dat ze zoiets
opnieuw doen, zou ik misschien toch eens gaan kijken, ja,
uit nieuwsgierigheid”. Ook op zijn eentje, los van Hobo? “Ja,
waarom niet, ik ken nu de weg, hé!”.

FOTOGRAFEREN IS TEKENEN NIET

Het daagt mij snel: Albert zou kunnen blijven praten over
het zomerfestival en het broodbakken maar ik ben ook
nieuwsgierig naar de andere activiteiten, zoals de tekenwedstrijd ‘Le catch des dessinateurs à moustaches’. Twee
tekenaars die het onder luid gejoel van het publiek tegen
elkaar opnemen: gezien Albert graag tekent was dit helemaal zijn ding, zou je denken? “Ik vond het boeiend om de
tekenaars aan het werk te zien. Ze moesten telkens rond
een thema werken, op twee grote panelen”. Toch is Albert
na het eerste deel van de avond weggegaan. “De deelnemers mochten ook op het blad van de tegenpartij tekenen,
om elkaar te saboteren: er strepen doortrekken, zodat het
op niets meer trekt. Dat doe je toch niet. Dat was niet meer
serieus. Ik kon daar ook niets uit leren”. Of er achter dat

saboteren misschien een idee zat, of een uitleg? Albert
haalt zijn schouders op: niet dat hij weet. Wanneer ik naar
het foto-atelier pols, moet Albert erg lang nadenken.
Vincen Beeckman, een fotograaf verbonden aan Recyclart
kwam tot bij Hobo om een workshop te geven. “Ja, juist. We
kregen een wegwerpfototoestel en werden dan de stad in
gestuurd”. De opdracht bleek te weinig specifiek voor
Albert: “We moesten het dagelijkse leven trekken, wat trek
je dan? Ik ben dat niet gewoon, fotograferen, ik weet niet
wat te trekken. Het was niet van niet kunnen maar van niet
goed weten wat te doen”. Albert herinnert zich zelfs niet of
zijn foto’s ontwikkeld werden of dat er verder nog iets mee
is gebeurd. Fotografie spreekt hem niet zo aan, bekent hij.
“Het is ook zo duur, om dat materiaal aan te kopen en de
foto’s te ontwikkelen. Dat kunnen wij niet zomaar. Ik kan er
dus niet mee verder. Neen, dan liever het broodbakken, dat
heeft goed gewerkt...”. !

DE BALANS TUSSEN
ACADEMISCH EN
POPULAIR
BARBARA VANDENBUSSCHE IN GESPREK MET DIRK SEGHERS EN VINCEN BEECKMAN

Recyclart is één vzw die uit drie pijlers
bestaat: een bar-restaurant waar
langdurig werklozen twee jaar lang een
beroepsopleidingtraject kunnen
volgen, de ‘fabriek’ Fabrik, ook voor
beroepsopleidingen maar dan in
metaal, hout, schrijnwerkerij en dies
meer, en het kunstencentrum zelf.
“Het is net die combinatie en wisselwerking van het sociale met het artistieke die ons een unieke plek doet
innemen”, zegt Dirk Seghers, coördinator van Recyclart. “Van daaruit
kwam ook onze interesse voor Kunstcomptoir. We hebben mensen van
Hobo betrokken bij activiteiten uit ons
programma, en onder leiding van
Vincen Beeckman zelf een project
met hen opgestart. We hadden al
eerder contact gehad met Hobo, toen
we hen hadden voorgesteld om onze
ruimte te gebruiken voor hun nieuwjaarsfeest van 2009, maar ze vonden
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Recyclart verenigt het artistieke en het sociale in een café-restaurant, technische ateliers en
een kunstencentrum. Vanuit het station Brussel-Kapellekerk brengt het nieuw leven in de
buurt. Dit door middel van de vernieuwing en de herinrichting van de stationslokalen en de
omgeving, en via culturele en socio-economische activiteiten die uitgaan van de mogelijkheden en de talenten van de Brusselaars. Een samenwerking met Hobo (een dagcentrum voor
thuislozen in Brussel) en ‘t Huizeke (onthaalcentrum in de Marollen) voor Kunstcomptoir lag
dan ook voor de hand. Dirk Seghers en Vincen Beeckman volgden het project voor Recyclart ...

de zaal toen niet geschikt. Dat was
grappig en ook wel wat ontluisterend.”

Hobo een wegwerpcamera kregen
om zelf aan de slag te gaan.

In het kader van Kunstcomptoir, dat
mensen in armoede laat kennismaken
met de Brusselse culturele sector,
gingen beiden terug rond de tafel
zitten voor een meer structurele
samenwerking. In januari bezochten
de mensen van Hobo zo een fototentoonstelling over Mexicaans worstelen
en de ‘Catch des dessinateurs à
moustaches’, een wedstrijd tussen
prachtig uitgedoste tekenaars die
strijden om de eer van de beste
tekeningen van onderwerpen uit het
publiek. Nog in het voorjaar werden ze
uitgenodigd voor de theatervoorstelling ‘We will be younger’, een project
van Ragna Aurich met studenten van
het Rits, en Vincen Beeckman startte
een fotoproject op waarbij de bezoekers van het creatieve atelier van

FOTOTENTOONSTELLING

Recyclart is al sinds 2004 bezig met
projecten met wegwerpcamera’s.
Naast het traject met Hobo werkte
Vincen eveneens samen met ’t Huizeke en de KVS. Dit alles resulteerde
in drie fototentoonstellingen: één in
de KVS, één in ’t Huizeke en een derde
bij Recyclart zelf. Vincen Beeckman
heeft ervaring met het opzetten van
dergelijke initiatieven. “Ik werk het hele
jaar door aan projecten die linken
maken met de buurt, en heb al verschillende keren gewerkt met wegwerpcamera’s. Het leuke aan werken
met de vrienden van ‘t Huizeke is de
toffe sfeer die er heerst, en het feit
dat we beiden uit de Marollen komen
en elkaar goed kennen.”

Zo’n tien à vijftien mensen nam deel aan het project, al
moesten sommigen van hen stoppen doordat ze ziek
waren of andere problemen hadden waarvoor ze eerst een
oplossing moesten zoeken. “Het is niet altijd makkelijk met
zo’n publiek te werken”, vertelt Vincen Beeckman. “Het
spreekt voor zich dat ze eerst een slaapplek en eten moeten vinden, en dan aan hun gezondheid moeten werken.
Pas daarna kan cultuur hen helpen om verder te gaan.”
Toch merkt Vincen Beeckman dat de samenwerking
soms mooie dingen oplevert. “De foto’s zijn soms
Het is het overdenken
echt goed en verrassend.
waard om de resultaten
Als iemand denkt het talent van een (creatieve)
te hebben om iets te doen, workshop in de verf te
en het lukt nog ook, dan
zetten. Extra zichtbaardoet dat echt plezier. We
heid resulteert in een
tonen de foto’s sterk uittoegevoegd gevoel van
vergroot, als kunstwerk, en
zelfwaardering.
mensen zijn er echt trots
over. Je merkt dat hun zelfvertrouwen een echte boost krijgt.”

TIPS & TRICKS

Recyclart organiseert jaarlijks ook een zomerfestival met
muziek, films, tentoonstellingen, en zo meer. Ook hier
kwamen de mensen van Hobo naartoe. Op het festival was
er ook een publieke broodoven ‘Pain Publik’, waar ze nadien
ook mee konden werken. “De eerste dag leerden ze hoe je
brood maakt, de dag nadien zouden ze hiermee door
kunnen gaan en andere Brusselaars leren brood te bakken.”

STUDIO MARCEL

“Ik kende Kunstcomptoir niet, maar hun project om mensen die geen toegang hebben tot cultuur toch te betrekken
bij onze werking vond ik wel interessant”, vertelt Dirk Seghers
over de reden voor zijn samenwerking met Lasso. “We
doen dat voor onze deel al via onze sociaal-culturele
werking in de Marollen en de Anneessenswijk, waarom
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Voor de fototentoonstellingen maakten de mensen van
‘t Huizeke foto’s van het alledaagse leven en thema’s als
voeding, sport, een zelfportret, … “Ze konden ook gewoon
foto’s nemen van wat ze maar wilden, en dan gaf ik hen
advies. Na de tentoonstelling kregen ze hun foto’s ook
terug. We hebben ook interviews gedaan met de deelnemers. Terwijl je naar de foto’s kijkt, hoor je hen nu vertellen
over wat er op de foto’s staat, over hun leven, en over leven
in armoede. In de toekomst willen we nog zoiets doen met
TV Marol, en enkele deelnemers toonden zich al enthousiast over dat idee.”

zouden we dat dan niet met andere organisaties doen? In
een groot deel van Recyclart, ons café-restaurant en de
ateliers, werken we al met langdurig werklozen die ook
weinig affiniteit hebben met cultuur en andere prioriteiten
stellen. Maar we leggen hen telkens uit wat ons kunstenprogramma inhoudt, en dat interesseert hen wel. En we hebben bijvoorbeeld Studio Marcel, een maandelijkse activiteit
waarbij iemand uit de buurt wordt uitgenodigd voor een
hele avond met film, muziek, optredens, … die draait rond
hemzelf, zijn interesses, vrienden, enzovoort. Een deel van
onze activiteiten is gratis, een ander deel kost vijf EUR. We
houden de prijs bewust laag om mensen aan te moedigen
te komen”.
Wat dit project soms wat
moeilijk maakte, waren de
structurele problemen.
Hobo en Recyclart lagen
Zorg voor een goede
eigenlijk te ver uiteen om
afstemming van de
een organische band te
agenda’s.
doen groeien. Dat is ook
een van de redenen dat het
project met Vincen verPersonen die de nacht
schoven werd naar de
doorbrengen in een ontvrienden van ‘t Huizeke en
haalhuis bijvoorbeeld,
de KVS. “Het gros van onze moeten zich daar aanactiviteiten begint ook rond melden voor een betien uur ‘s avonds, op een
paald uur. Daardoor
tijdstip dat de mensen van
wordt het moeilijk voor
Hobo al terug binnen
hen om mee te doen met
moeten zijn (de bezoekers
avondactiviteiten.
van Hobo brengen de
nacht door in een onthaalhuis, waar ze zich doorgaans voor
22 uur moeten aanmelden - red.). Tijdens de catch mochten ze uitzonderlijk langer blijven, maar het blijft wel een
probleem. De aanwezigen waren trouwens erg enthousiast
over dat evenement, vanwege de toegankelijkheid en het
onverwachte. Mensen hebben vaak veel vooroordelen
over cultuur, maar nu hadden ze iets gevonden waar ze
direct in mee gingen. Daarom is het zo belangrijk om met
hen activiteiten te ontwikkelen die een balans bieden
tussen een academisch en een populair evenement. Maar
uiteraard kun je mensen niet dwingen om te komen. Soms
hebben ze gewoon geen behoefte aan cultuur. Hun eerste
vraag is niet “geef mij kunst”, maar wel “geef me werk”.” !
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Recyclart, Station Brussel-Kapellekerk,
Ursulinenstraat 25, 1000 Brussel,
T. 02 502 57 34, info@recyclart.be

Een van de activiteiten tijdens de samenwerking tussen ’t Huizeke en de KVS was het fotoatelier o.l.v.
fotograaf en Recyclart-medewerker Vincen Beeckman. Natasja De Vriese, medewerkster van ‘t Huizeke, volgde het traject mee van dichtbij …
De thema’s van de foto-opdrachten variëren van zelfportretten, over eten tot sport en vakantie. Als je
de resultaten ervan naast elkaar legt, krijg je meteen een beeld van de persoonlijke leefwereld van de
fotograaf. In overleg werden een aantal van deze beelden geselecteerd voor fototentoonstellingen in
de KVS, ’t Huizeke en Recyclart, die het sluitstuk vormden van de fotoateliers.
De sessies waren kort, concreet en actief en vonden ongeveer elke maand plaats. Allereerst leerden we
werken met ons fototoestel: we kregen praktische vuistregels die tijdens de eerste bijeenkomsten regelmatig werden herhaald. Daarnaast werd van bij het begin meegegeven dat het iedereen vrij stond
om op elk moment in of uit het traject te stappen.
Elke bijeenkomst werkten we met een nieuw wegwerptoestel rond een vooraf bepaald thema dat we
zo persoonlijk mogelijk benaderden. Over het eerste thema ‘voeding’ werd bijvoorbeeld gezegd dat we
best een foto maakten van wat we zelf graag aten en niet van het bord van onze buurvrouw. Of nog,
dat we beter een foto namen van onze eigen bakker dan van een kruidenier die we van haar noch pluim
kenden.
Eén week voor de volgende sessie gaven we ons fototoestel af in ’t Huizeke. Op die manier was er voldoende tijd om de foto’s te laten ontwikkelen en om een persoonlijke selectie te maken. Dit laatste deed
Vincen trouwens ook, en over de gelijkenissen of verschillen in fotokeuze gingen we dan de volgende
bijeenkomst in discussie. Vincen polste dan naar onze ervaringen en gaf persoonlijke aanmoediging en
tips. De positieve resultaten werden benadrukt. Na verloop van tijd kon er trouwens een mooie evolutie
worden waargenomen in de fotoprestaties, wat natuurlijk extra bekrachtigend werkte.
De tweede helft van de sessie startte met een brainstorm over mogelijke nieuwe thema’s en artistieke
keuzes om die thema’s in beeld te brengen. Zo kwam iemand van ons op het idee om fotoreeksen te maken waarbij hetzelfde thema telkens op een andere manier werd benaderd. Na de brainstorm werden
we uitgenodigd op andere culturele activiteiten die in het kader van ‘Kunstcomptoir’ aan bod kwamen.
Na enkele bijeenkomsten maakten we in de onthaalruimte van ‘t Huizeke een foto-muur, om het atelier
extra in de kijker te zetten. En vanaf oktober 2010 kwamen we iets intensiever samen en in kleinere
groep, zodat elke deelnemer nog meer persoonlijke aandacht kreeg. In principe werkten we nog altijd
rond één thema per bijeenkomst, maar af en toe waren er ook persoonlijke opdrachten. Zo konden we
bijvoorbeeld blijven werken rond een onderwerp, als ons dat extra lag.
Tijdens de laatste sessies werden verschillende deelnemers geïnterviewd; ze werden gevraagd iets
over zichzelf te vertellen of over hun visie op armoede. Deze audio-opnames werden afgespeeld op de
tentoonstelling in de KVS: de bezoekers konden ze beluisteren, terwijl ze de foto’s bekeken.
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DE KONING VAN DE
AVOND
KATRIEN BRYS IN GESPREK MET NATASJA DE VRIESE
Op een barkoude wintermiddag begeven we ons richting Marollen, naar ‘t Huizeke, waar we
rendez-vous hebben met Louis Smet, deelnemer aan het fotoproject van Kunstcomptoir, en
Natasja De Vriese, medewerkster van ‘t Huizeke. In het buurthuis is het warm en een drukte
van jewelste. Louis staat ons al op te wachten, samen worden we door Natasja meegetroond
naar haar kantoor. Een koffie en een koekje erbij, even wennen aan het sappig Brussels van
Louis en we kunnen van wal steken.

KUNSTCOMPTOIR
FASE 1
TRAJECT 2:
KVS-‘T HUIZEKE

Zomer ‘09
Verkennende gesprekken tussen Lasso en
mogelijke partners.
Uiteindelijk zeggen
’t Huizeke (onthaalcentrum in de Marollen) en
de Brusselse KVS toe.

3 oktober ‘09
De mensen van ’t Huizeke wonen de Marollenopera in de KVS bij. De
KVS zorgt voor een
inleidend gesprek met
regisseur Walter Hus.

6 januari ‘10
KVS-personeel doet
armoedewandeling met
een gids van ‘t Huizeke.
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Natasja De Vriese: “’t Huizeke is een vereniging waar
armen het woord nemen. We hebben al twee themawerkingen: een omtrent armoede en onderwijs en een omtrent
armoede versus eenzaamheid en geestelijke gezondheid.
Daarnaast zijn we een werking aan het opstarten rond
cultuur. We zien dat op lange termijn. Enerzijds willen we
nagaan wat de gangbare drempels zijn. Anderzijds willen
we ook een forum voorzien waarbij mensen hun eigen
subcultuur kunnen beleven. We zien dat dus niet enkel als
cultuur in de creatieve zin, maar ook als ‘honderd procent
jezelf mogen zijn’.
De oorspronkelijke opzet van het project met Lasso was
om samen met ‘t Huizeke en de Brusselse KVS enkele
activiteiten te organiseren. December 2010 stond bij de
KVS immers in het teken van de armoedebestrijding. Onze
mensen gingen naar de Marollenopera, enkele van hun
medewerkers werden hier door ons rond gegidst. In juni
2010 zijn we dan gestart met het fotoproject, in samenwerking met Recyclart, waar de fotograaf Vincen Beeckman
actief is. Zij werkten al heel lang met fotografieprojecten
met wegwerpcamera’s en in overleg met de KVS beslisten
we het project af te ronden met een fototentoonstelling daar.”
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Louis, jij was een van de deelnemers aan het fotoproject van Kunstcomptoir. Zag je het meteen zitten om
mee te doen?
Louis Smet: “Ja, want ik kende Vincen Beeckman, de
fotograaf, al van vroeger. En ik had daarvoor ook al veel
foto’s getrokken. Maar je weet hoe dat gaat, je hebt er niet
altijd tijd voor. Ik vond het dus wel een goed idee om nu
terug mee te doen. Ondertussen ben ik al vele jaren actief
in ‘t Huizeke. Indertijd heb ik het via mensen leren kennen,
ik ben hier toen eens gewoon binnengewandeld en nadien
altijd blijven terugkomen. Ook om mee te werken, ja: op
drukke dagen vond je me achter de toog, om koffie en
limonade voor de mensen uit te schenken. Nu kom ik eerlijk
gezegd niet meer zo veel: in 2008 had ik een zware operatie
en nu kan ik niet meer zo goed tegen de drukte en de rook.”

7 februari ‘10
Een kleine opkomst
vanuit ’t Huizeke voor de
theatervoorstelling
‘Missie’ in de KVS. De
bezoekers zijn enorm
onder de indruk van het
gebouw: “zeer groot,
chique”.

10 juni ‘10
Start fotoproject met Vincen Beeckman.
Vanaf dan zullen geïnteresseerde deelnemers om de twee weken samen komen om
de door hen genomen foto’s te bespreken.
Er wordt gewerkt met wegwerpcamera’s, de
thema’s waarrond wordt gewerkt, zijn divers.
Aan de hand van de beelden vertellen de
deelnemers iets over hun leefwereld.

15 juni ‘10
Enkele mensen van ’t Huizeke krijgen een
rondleiding in de KVS. Een drankje wordt
aangeboden in de Congobar, en lid van de
artistieke ploeg Guy Dermul doet de plannen met de Armoedemaand (december
2010) uit de doeken. Met Armwoede / Powerty / Pauvérité wil de KVS het fenomeen
‘armoede’ op een artistiek interessante
manier zichtbaar en bespreekbaar maken.

17 oktober ‘10
17 oktober is de internationale dag van de
armoede. De bezoekers van ’t Huizeke gaan
kijken naar ‘Dure Woorden’ van Behoud de
Begeerte. ‘Dure woorden’ is een literaire
voorstelling over armoede: er worden
brieven voorgelezen, filmpjes vertoond, en
muzikaal begeleid.

Het fotoproject vroeg een langer engagement. Was dat
niet moeilijk?
Louis Smet: “Nee, nu kon ik er wel tijd voor maken. Maar
om met de hele groep samen af te spreken was soms
lastig. Een paar van de deelnemers waren nogal drukbezet,
soms was het niet evident om iedereen samen te krijgen.
En naar het einde toe waren er ook een paar die niet meer
kwamen. In het begin waren we met acht à tien, maar
mensen haken af, je kent dat, hè. Mensen hebben geen tijd
meer of ze hebben andere dingen aan hun hoofd.”
Natasja De Vriese: “In het begin zijn mensen enthousiaster en het was sowieso al een groep van mensen die al
redelijk actief bezig waren. Sommigen hebben zelfs echt
een héél drukke agenda. Het was ook niet altijd gemakkelijk
om data te vinden die voor iedereen goed waren.”
Louis Smet: “Maar ik doe altijd mee!” (lacht)
Vertel eens wat over wat jullie allemaal gedaan hebben?
Louis Smet: “We zijn begonnen met Vincen, die heeft ons
uitgelegd wat er allemaal ging gebeuren. We kregen telkens
een opdracht, een thema, en dan een wegwerpcamera om
de foto’s te nemen. Die had ik eigenlijk niet nodig, want ik
had nog een eigen camera, maar met die wegwerptoestelletjes was het wel gemakkelijk. Die opdrachten, dat was een
beetje vanalles. Iets met eten, dat herinner ik me nog:
foto’s trekken van onze maaltijden, maar bijvoorbeeld ook
van de bakker van achter de hoek. En zelfportretten, telkens met andere kleren aan! We zijn veel in Brussel op stap
geweest – ik woon in Brussel – naar Bois de la Cambre en
Schaarbeek, maar ook een keer naar Hasselt. In de haven
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23 september ‘10
Evaluatievergadering met
Marja Hermans (Fonds Vrijetijdsparticipatie), ’t Huizeke en
Lasso.
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16 juni ‘10
Vernissage ‘Kunst onder dak’
in ’t Huizeke. De foto’s die in
’t Huizeke worden tentoongesteld,
vormen een selectie van
productiefoto’s van de KVS.

ontmoetten we vissers, die zelf voorstelden om voor ons
te poseren. Maar eigenlijk was het vooral de bedoeling om
onze eigen omgeving te fotograferen. Ons eigen huis, onze
straat, onze meubels. Na elk thema maakte Vincen dan
een selectie, om te zien welke foto’s goed genoeg waren
voor de tentoonstelling.”
Natasja De Vriese: “Bij elk atelier evalueerden we de foto’s
van het vorige thema – als ze tenminste op tijd waren
binnengebracht. (lacht) De deelnemers mochten dan in
overleg met Vincen de foto’s eruit halen die ze zelf het
beste vonden. Vincen gaf
ook aan iedereen individueel advies, tips waar ze heel
concreet mee aan de slag
Cultuurclash!
konden.’
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Wat waren zo enkele van
de tips die je van hem
kreeg?
Louis Smet: “Dat we goed
moesten letten op het
licht. Of dat je, als je foto’s
nam buiten, een beetje
verder kon gaan staan. Of ik
nu een goeie fotograaf
geworden ben? (lacht)
Maar dat weet ik niet! Ik heb
veel bijgeleerd. Vroeger
wist ik niet zo goed wat ik
moest doen, en nu weet ik
dat wel. En af en toe haal ik

Een sectoroverschrijdende samenwerking is
boeiend, maar vaak niet
evident. Zo heeft een
vereniging waar armen
het woord nemen een
ander prioriteitenlijstje
dan een culturele organisatie. Neem ruimschoots
de tijd om elkaar te leren
kennen en probeer te
komen in de logica en
filosofie van de andere
speler.

25 november ‘10
Start fototentoonstelling
in het café van Recyclart.

24 januari ‘11
Vernissage in ’t Huizeke
met de resultaten van het
fotoatelier.
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15 december ‘10
Vernissage in de KVS.
De tentoonstelling zal
gedurende een maand
te bezoeken zijn.
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November ‘10,
december ’10,
januari ‘11
Tentoonstellingen met de
resultaten uit het fotoatelier o.l.v. Vincen
Beeckman in de KVS en
Recyclart.

mijn camera nog eens boven, want het is toch plezant om
te doen.”

waren er nog meer die al veel ‘cultuur’ consumeren, zij het
op hun specifieke eigen manier. Maar echt typerend voor
ons doelpubliek is dat dus niet, hè.”

Jouw foto’s worden nu getoond op een tentoonstelling
in de KVS en later gaan ze ook hier in ‘t Huizeke omhoog
hangen. Ben je dan toch niet een beetje trots op jezelf?
Louis Smet: “Ah ja! Ik vind ze ook niet slecht. En ik was zeker
trots dat Vincen ook een paar van mijn foto’s wou tonen.”
Natasja De Vriese: “Ik heb toch mensen zien opleven, die
toch heel fier waren op wat ze gepresteerd hadden. Bij
sommige mensen is een dergelijk project dus zeker valoriserend. De aanpak en de methodiek die Vincen gebruikt,
zijn zeker een belangrijke factor. Twee van de dames die
meededen hadden in het begin veel schrik. “Ik kan dat toch
niet en dat gaat op niets trekken.” Na verloop van tijd zijn
die door de feedback van de fotograaf echt open gebloeid,
liepen ze echt met een brede smile rond.”
Los van het fotoproject pikten jullie ook enkele voorstellingen van de KVS mee. Ben je een theaterliefhebber, Louis?
Louis Smet: “Ja, want ik heb zelf lang theater gespeeld.
Amateurs, hè. In de Tanneurs. Louis et nous, heette dat
stuk, en ik was natuurlijk de hoofdacteur. Veel tekst kennen
en hard repeteren, maanden aan een stuk. Het stuk was
wel in het Frans, want in het Nederlands zou ik dat misschien niet kunnen. En tussen al die jonge gasten was ik
toch de koning van de avond.”
Natasja De Vriese: “Je hoort het, Louis is sowieso al erg
bezig met theater. Bij de deelnemers van het fotoproject

En hoe vielen de voorstellingen mee?
Natasja De Vriese: “Zo lang werk ik nog niet bij ‘t Huizeke,
dus ik heb zelf maar een van de voorstellingen begeleid:
“Dure Woorden”, waar we met een groepje naartoe gegaan
zijn in oktober. Dat is niet honderd procent meegevallen,
omdat we ons daar een beetje mispakt hadden.”
Louis Smet: “Het duurde heel lang!”
Natasja De Vriese: “Ja. Het was een voorstelling in de
namiddag, die om vier uur begon, maar we hadden niet
kunnen terugvinden hoe lang het precies zou duren. Dat
bleek drie uur te zijn. De
voorstelling – van Behoud
de Begeerte – was in twee
stukken met een pauze
Hou rekening met
tussen, en daarna hadden
personeelswissels.
ze bij de KVS nog een
nabespreking voor ons
voorzien. Daar hadden we Zowel in de culturele als
in de sociale sector is er
geen geduld meer voor.
vrij veel
En we hadden honger! Je
personeelsverloop, wat
moet rekenen dat het,
zeker in de winter, belang- betekent dat de opvolging van het project niet
rijk is voor onze mensen
om in de namiddag activi- altijd van een leien dakje loopt.
teiten te hebben. Ik heb
Louis bijvoorbeeld dan
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zelf nog naar huis gebracht in het donker. Het was kwart
voor acht tegen dat hij thuis was en toen moest hij nog
eten. Het lijken kleine dingen, maar dat zijn ze eigenlijk
niet.”
Louis Smet: “Maar de volgende keer ga ik zeker opnieuw
mee.”
Ondertussen is het tijd voor Louis om naar huis te gaan en
snel te eten, want die avond wil hij samen met een andere
deelnemer van het project nog even binnenlopen op de
tentoonstelling in de KVS, vooral om “goeiedag” te gaan
zeggen tegen Vincen. Met Natasja maken we nog even tijd
om het project tot dusver te evalueren.
Natasja De Vriese: “De komende maanden willen we echt
aangrijpen om verder te gaan in de bevraging omtrent
cultuur bij onze mensen. We hebben daar een systeem
voor: de flappenwerking. We zetten dan een paar zinnen op
een bord, statements zoals bijvoorbeeld ‘cultuur is alleen
voor rijke mensen?’ en dan kunnen de mensen zeggen wat
ze daarvan vinden. Zo willen we het debat openen. We
willen onszelf daar zeker een aantal maanden de tijd voor
geven, om na te gaan hoe cultuur leeft en wat de eventuele
drempels ten aanzien van cultuurparticipatie zijn.
Avondvoorstellingen, daar zijn we al uit, dat werkt dus niet
goed. En we moeten zeker opletten dat we onze mensen,
die zo al moeilijk over de streep te krijgen zijn, niet demotiveren door verkeerde keuzes te maken, door te hoogdrempelige dingen te gaan kiezen. Over Louis maak ik me geen
zorgen, die is altijd super gemotiveerd en die enthousiasmeert ook graag anderen.”

Hoe verliep de samenwerking met Lasso en de KVS in
jouw ogen?
Natasja De Vriese: “Je merkt toch dat je vertrekt vanuit
een andere invalshoek. Voor de voorstellingen hadden we
hier soms maar twee tot drie kandidaten die meewilden. In
hun (KVS – red.) ogen is dat niet veel, maar voor ons is dat
dus al goed, hè. Want het is niet omdat de kaarten gratis
zijn, dat mensen hier staan te springen om mee te mogen.
Zo werkt dat dus niet. Het geld is heus niet de enige drempel. Maar daarvoor alleen is dit project interessant, omdat
het ons net toelaat om uit te zoeken wat de drempels zijn.”
Heb je überhaupt het gevoel dat cultuur iets is dat
leeft bij de mensen die hier in ‘t Huizeke komen?
Natasja De Vriese: “Het leeft wel, maar op een heel specifieke, persoonseigen manier soms. Dat is uiteindelijk de
bedoeling: gaat het om drempels die te overbruggen vallen
of liggen de werelden écht
te ver uit elkaar? Er valt
immers niet altijd een lijn in
te trekken. Crea-ateliers
Maatwerk …
bijvoorbeeld: bij de ene
organisatie slaat dat goed
aan, bij de andere helemaal In een dergelijk project
niet. Aan wat ligt het soms? moet je er rekening mee
De groep is in het kader van houden dat je met en
dit project ook eens naar
voor kleine groepen beeen jazzoptreden geweest. zig bent. Elke activiteit
Mijn collega die erbij was
genereert een zekere
vertelde achteraf dat zij
opkomst, maar grote
haast omver viel van verba- groepen kun je meestal
zing, zoveel wisten ze af
niet verwachten.
van jazz. En dat is nu toch
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niet het meest toegankelijke muziekgenre. Ook de “Marollenopera” was een succes, maar iets als Behoud De Begeerte dan weer niet. Het klopt dat de gemiddelde bezoeker van ‘t Huizeke de musea niet platloopt, maar je kan
onze mensen ook niet onder één noemer vatten. Want er
zijn bijvoorbeeld een paar senioren bij wie cultuur heel erg
leeft. Die weten perfect bij welk project je aan kaarten kan
geraken voor bepaalde voorstellingen, die gaan echt consumeren. Maar goed, gemiddeld blijft het een ver-van-hunbed-show. Het is niet gemakkelijk bereikbaar, de tickets
kosten geld, de voorstellingen gaan door op momenten dat
het hen niet goed uitkomt, ze hebben andere prioriteiten enz.’
Kan je al conclusies trekken over wat er tot nu toe
geweest is of is het daar nog te vroeg voor?
Natasja De Vriese: “Ik heb het echt gezien als een eerste
fase. Maar wat ik nu wel al besef, zeker in het licht van samenwerkingen met andere organisaties en cultuurhuizen,
is dat de activiteiten echt op het ritme van onze mensen
zullen moeten. En bij alles wat we doen, weten we: de
dingen hebben tijd nodig, want soms duurt het lang om de
groep te motiveren en samen te houden. Maar we willen
daar wel in investeren. Onze prioriteit voor het komende
jaar is samen met onze mensen de drempels te onderzoeken. Op termijn willen we dat ook in een creatieve vorm
gieten. We hebben bijvoorbeeld al luidop zitten fantaseren
om in de toekomst een soort vorming te gaan organiseren
voor de mensen van het onthaal van de cultuurhuizen,
zodanig dat zij op adequate manier kunnen reageren op
mensen in armoede die dan toch bij hen binnen stappen
en er dus eigenlijk voor te zorgen dat die niet onmiddellijk
terug buiten stappen.

Daarnaast is het ook belangrijk voor een organisatie als ‘t Huizeke dat de
dingen vanuit de basis
Betrokkenheid van
blijven gebeuren. Stel dat
de hele organisatie
we binnen een half jaar bij
is cruciaal.
onze mensen merken dat
het écht niet leeft, cultuur,
Samenwerken met een
of dat ze er iets anders
vereniging waar armen
mee in gedachten hebben
het woord nemen, verdan pakweg theater of
foto’s, dan trekken we daar onderstelt niet alleen de
ook onze conclusies uit. Als betrokkenheid van de
publieksmedewerker,
ze het zelf niet willen,
gebeurt er niets. Versta me maar van de hele culturele organisatie. Doorniet verkeerd: ik vind ook
stroming van informadat onze mensen recht
tie is belangrijk. Op die
hebben op cultuur en vrije
manier wordt de cultijd en dat dat mensen
tuuruitstap voor iedergoed kan doen. En als er
een een positieve ervadrempels zijn die we kunring.
nen oplossen, dan willen
we daar zeer graag aan
meewerken. Anderzijds moeten we beseffen dat het voor
veel mensen niet hun eerste prioriteit is en dat sommige
drempels misschien zeer moeilijk gaan zijn. Reden te meer
om zeer ruim tijd te nemen voor de bevraging.” !
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CAW Archipel - ’t Huizeke
Vossenplein 23, 1000 Brussel,
T. 02 513 28 46, huizeke@archipel.be
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EEN CONFRONTATIE
MET WAAR HET ECHT
OVER GAAT
BARBARA VANDENBUSSCHE IN GESPREK
MET DITTE VAN BREMPT
Eind 2009 startten de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en
‘t Huizeke, een onthaalcentrum in de Marollen, een samenwerking op zodat de mensen van ‘t Huizeke in aanraking
zouden komen met de werking van de schouwburg en
omgekeerd. Kunstcomptoir, het project om mensen in
armoede te laten kennismaken met de Brusselse culturele
sector, viel mooi samen met “Armwoede”, een veelzijdig
theaterprogramma dat armoede aanklaagt.
“Kunstcomptoir maakte oorspronkelijk geen deel uit van
Armwoede, dat bij ons het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting afsluit”, vertelt Ditte
Van Brempt, publieksmedewerker bij de KVS. “Het idee
rond “Armwoede” rijpte al een drietal jaar, maar was nog
niet concreet toen Kunstcomptoir op de proppen kwam.
Dat was een geluk, want nu hebben beiden elkaar kunnen
versterken.”
“Vanuit onze publiekswerking waren we meteen
overtuigd om mee te
stappen in het project. We
Zoek het niet te
wisten dat er binnenshuis
ver …
mensen waren die graag
iets wilden opzetten rond
De fysieke afstand tusarmoede en er waren al
sen beide partners mag
contacten met ’t Huizeke.
niet te groot zijn.
Als je dan gebruik kunt
Personen in armoede
maken van subsidies om
zijn vaak niet zo mobiel.
zo’n project te ondersteuBovendien komt het
nen en zo dingen dieper
vertrouwen sneller als je
kunt uitwerken, dan spring
gewoon eens informeel
je daar op natuurlijk. Het
kunt binnenlopen bij
was wel gek dat wij met ’t
elkaar. Ook naar duurHuizeke samenwerkten en
zaamheid toe is een
Recyclart met Hobo, want
partner in de buurt een
wij zijn buren van Hobo en
plus.
zij van ’t Huizeke. Niet dat je
altijd per se in je buurt
moet blijven, maar je springt gewoon niet zo snel bij elkaar
binnen als je verder van elkaar af ligt. Het zou logischer zijn
om de drempels voor je buren te verlagen, zodat het niet
enkel gaat om het betrekken van arme mensen bij de
werking, maar ook om het versterken van de buurt.”
Voor de KVS was het ook even wennen dat er een derde
partij bij betrokken werd. “We hadden al contact met ‘t
Huizeke toen Lasso erbij kwam met de vraag om intensief
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samen te werken, en het is vreemd om ineens met drie
partners rond de tafel te zitten. Er was ook een sterke
tijdsdruk, in die zin dat er toch al concrete resultaten werden verwacht na één jaar. Die druk werd sterker toen er wat
problemen waren met personeelswissels, terwijl ik liever
wat meer ruimte geef wanneer dingen vastzitten, zodat
alles rustig op zijn plooi kan vallen. Voor mij kun je niet aan
samenwerking of buurtwerking doen met een deadline, al
begrijp ik wel dat dit bij een pilootproject wellicht nodig is.”

TOETS VOOR BESLISSINGEN

De KVS heeft wel meer samenwerkingen om kansengroepen te bereiken. “De basis voor een goed project ligt in
onderling overleg”, vindt Ditte Van Brempt. “Onze maand
rond armoede is uitgewerkt in ‘petit comité’ met drie mensen van Samenlevingsopbouw, waaronder ook een ervaringsdeskundige, en drie mensen van de KVS.” Bij een
drietal projecten werden ook sociale verenigingen in Brussel betrokken: een expo, het Brussels All Stars Orchestra
en het einddiner van Armwoede, waarvoor de sociale
keukens met Pierre Wijnants aan de slag gingen. Er zijn ook
voorstellingen van de Unie der Zorgelozen, die een sterke
sociale werking heeft, en artistiek-politieke debatten die
worden ingeleid met een getuigenis van iemand in armoede. “Dergelijke dingen zijn erin geslopen door vanaf de
eerste vergadering over Armwoede samen te zitten met
dat petit comité. Zij zijn onze toets voor beslissingen en
ideeën.”
Het eerste product van de samenwerking tussen KVS en ‘t
Huizeke was een bezoek van ‘t Huizeke aan de Marollenopera van Walter Hus. Later bezochten ze nog voorstellingen en ze kregen een rondleiding in de KVS. “’t Huizeke
heeft hier eens een teamdag gehouden, los van het programma, omdat ze een plek zochten die groter was dan bij
hen. En wij zijn naar hen geweest, hebben geleide wandelingen over armoede gedaan in de Marollen en geluisterd
naar hun getuigenissen.” In ‘t Huizeke werden foto’s en
affiches getoond van producties van de KVS, en er werd
een fotoproject opgezet met Vincen Beeckman. Dat heeft
geleid tot een fototentoonstelling in de KVS, bij Recyclart
en in ‘t Huizeke.
“Persoonlijk vond ik de fotoateliers het strafste, maar voor
de KVS was wellicht de wandeling het meest beklijvend”,
zegt Ditte Van Brempt. “We werkten rond armoede en
tekenden er een programma voor uit, maar dat gebeurt wel
altijd van achter je bureau. Nu werden mensen van techniek, de artistieke ploeg, communicatie, de schoonmaak,
boekhouding, … geconfronteerd met waar het echt over
gaat, zodat ze van dichtbij konden meemaken waarom we
die armoedemaand hebben uitgewerkt. Achteraf heb ik er
veel reacties over gekregen. Als je een goede job hebt en in
een andere buurt woont, kom je niet gemakkelijk in aanraking met dat milieu en blijft armoede wat onzichtbaar.”
Ook het omgekeerde is waar, want de KVS kreeg mensen
op bezoek met heel verschillende achtergronden. “We
merkten daarbij dat sommige mensen altijd terug opduiken. Eén vrouw maakte nadien zelfs nog werken en bracht
die binnen via de Buurtwinkel. Cultuurparticipatie is ook
heel breed, en iedereen komt wel in contact met een of
andere vorm van cultuur, maar toch is er soms een cul-

tuurclash wanneer twee werelden samenkomen.” Ditte zag
die in twee richtingen gebeuren: “Ook wij voelden ons soms
wat onwennig, op de vernissage in ‘t Huizeke bijvoorbeeld.
Maar dat gaat ook over territoria, plekken waar je gewoon of
net niet gewoon bent van er te komen. En daar gaat het
project net om. Voor ons einddiner met Pierre Wijnants
moest ik naar de Comme Chez Soi, daar voelde ik me evenmin op mijn gemak.”

STARTSCHOT VOOR
NIEUWE PROJECTEN

Binnen de KVS was er veel enthousiasme en ook bezorgdheid over het project. “Op ons einddiner hielp heel de KVS
opdienen, van kleedster tot directeur, om zo de sociale
organisaties te bedanken. Nu al horen we suggesties om
dat elke maand te doen. Dat is leuk. Als iets met volle
goesting gebeurt, ontstaat er misschien spontaan iets.
Heel veel mensen zijn begaan met het project en met de
verenigingen die hier zijn geweest. Iedereen weet hoe hard
eraan is gewerkt, en hoeveel energie er is in gestoken. En wanneer je werkt
aan een gemeenschappeTake a break.
lijk doel, geeft dat echte
motivatie.”
Loopt de samenwerking
Het eerste werk van de KVS niet meer vlot? Las af en
toe eens een pauze in.
is nu de armoedemaand
Op die manier kan je zelf
tot een goed einde brengen, maar nadien ziet Ditte alles op een rijtje zetten
en broeden op nieuwe
Van Brempt nog wel meer
mogelijke samenwerkingen ideeën.
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tot stand komen. “Met ‘t
Huizeke heb ik nog niet het gevoel al een hecht partnership
te hebben opgebouwd, maar met Samenlevingsopbouw
bijvoorbeeld is dat er al wel. De armoedemaand is voor ons
geen afsluiter maar wel een startschot. Ik zie dus nog wel
projecten tot stand komen, zeker wanneer we aandacht
blijven schenken aan waar anderen mee bezig zijn. We zien
dus wel waar we nog naartoe gaan.” !
KVS
Arduinkaai 7, 1000 Brussel
T. 02 210 11 00, info@kvs.be
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KUNSTCOMPTOIR,
EEN TERUGBLIK
CHARLOTTE MICHILS IN GESPREK
MET VEERLE VANDERLEEN EN MARIJKE VAN HASEL

Kunstcomptoir is één van de socio-culturele projecten van Lasso. Het project wil personen in
armoede laten kennismaken met de verschillende facetten van de Brusselse culturele sector,
om hen op die manier een emancipatorische impuls te geven. Veerle Vanderleen en Marijke Van
Hassel volgden de eerste fase van het project op voor Lasso …
De eerste fase van Kunstcomptoir werd in december
2010 afgerond met drie fototentoonstellingen in de
KVS, ’t Huizeke en Hobo. Tijd om even terug te blikken.
Hoe kwam dit project tot stand, Veerle en Marijke?
Anno 2008 maakte de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels hoofdstedelijk gewest middelen vrij
om participatieprojecten op te zetten voor bepaalde
kansengroepen. In concreto ging het dan om de toeleiding
van personen in armoede naar culturele activiteiten.

Personen in armoede blijken vaak weinig tot niet vertrouwd
met de culturele sector, noch met de infrastructuur en de
gewoontes, noch met het aanbod. Hen laten kennismaken
met het aanbod volstaat niet om hen meer en beter te
laten participeren. Vertrouwensrelaties, die per definitie
langzaam worden opgebouwd, zijn voor deze doelgroep
van groot belang.
In eerste instantie is onze vroegere collega en huidig coördinator van het Brussels Kunstenoverleg, Leen De Spiege-
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laere, toen op zoek gegaan naar mogelijke welzijns- en
cultuurpartners. Na tal van gesprekken zijn er uiteindelijk
twee tandems ontstaan, KVS en ’t Huizeke (onthaalcentrum in de Marollen) enerzijds en Recyclart en Hobo (vereniging die hulp biedt aan daklozen) anderzijds. Centraal in
dit project staat het contact tussen verenigingen waar
armen het woord nemen en de culturele organisaties; voor
Lasso was veeleer een bemiddelaarsrol weggelegd.
Kunstcomptoir gaat over het neerhalen van drempels
van financiële, sociale, culturele en inhoudelijke aard.
Hoe gaat dat concreet in zijn werk?
Door de talrijke activiteiten en informele contacten leren
de beide partners en hun bezoekers elkaar goed kennen,
waardoor er langzaamaan een vertrouwensrelatie ontstaat. Een rondleiding bijvoorbeeld maakt de infrastructuur meer toegankelijk. Gebrieft personeel (onthaal- en
publieksmedewerkers) zorgt voor een gepaste ontvangst.
Gratis tickets nemen de financiële bezwaren weg. De
voorstellingen worden ook telkens inhoudelijk omkaderd:
bezoekers kunnen opteren voor een inleiding of nagesprek
door een acteur en / of publieksmedewerker. Ook actieve
kunsteducatie (cursussen en workshops) kan drempelverlagend werken.
Was het evident om partners te vinden in dit verhaal?
Het is belangrijk dat de juiste tandems aan zet zijn. Inhoudelijk moeten beide partijen elkaar kunnen vinden. Toch
zijn er naast gemeenschappelijke interesses nog andere
criteria waaraan moet worden voldaan. Zo hebben we in
die eerste fase van het project bijvoorbeeld kunnen vaststellen dat de fysieke afstand tussen de partners van groot
belang is. Personen in armoede zijn vaak niet zo mobiel. In

die zin was het eerder logisch geweest dat de KVS en Hobo
een paar vormden.
Concreet werden bij het samenstellen van de tandems
allereerst de welzijnsorganisaties gepolst. Bij interesse
zochten we dan naar een geschikte cultuurbuddy. In ’t
Huizeke bleek er een levendige interesse te zijn voor de
theaterdiscipline, waardoor de KVS in beeld kwam als
samenwerkingspartner. Bij Hobo konden de bezoekers
zich al uitleven in tekenateliers en vond men bij Recyclart
eenzelfde passie terug voor beeldende kunsten.
Hoe verliep de ontmoeting tussen welzijn en cultuur?
In eerste instantie goed. Toch drijven er na verloop van tijd
andere prioriteiten boven. Eigenlijk zou het opportuun zijn
om een vormingsmoment in te lassen voor alle betrokken
cultuur- en welzijnsmedewerkers bij het begin van een
nieuw traject, om elkaar beter te leren kennen.
Voor de cultuursector staat de inhoud / de programmatie
centraal, voor de welzijnssector primeren de mensen. Een
voorbeeldje … Voor cultuurhuizen is het bijvoorbeeld een evidentie dat als
je reserveert, je dan ook
Investeer in
opdaagt of op tijd komt.
vorming.
Voor de bezoekers van ’t
Huizeke of Hobo bleek dat
niet altijd te kloppen. Het is Zorg dat je als cultuurdan ook belangrijk dat de
en sociale werker weet
codes op elkaar worden
waar je aan begint en
afgestemd en dat ermee
stort je niet onvoorbemoet worden rekening
reid op een samenwergehouden dat die niet altijd king.
gelijk lopen.
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Naast het bijeenbrengen
van de partners, volgde
Lasso nauwgezet het veldwerk op. Werd er ook te
EHBO voor
rade gegaan bij externen?
In de zomer van 2010 werd onderweg …
een tussentijdse evaluatieSoms kan het helpen om
vergadering belegd met
eens te rade te gaan bij
Marja Hermans van het
Fonds Vrijetijdsparticipatie. een externe specialist.
Specifiekere kennis van
Door haar kennis van de
het veld, een methodiek,
verenigingen waar armen
het woord nemen, bleek zij … betekent nieuwe input, en nieuwe input
uitstekend geplaatst om
een oplossing aan te reiken verse zuurstof voor het
voor bepaalde problemen. project.
Tegelijk gaf deze externe
input zuurstof aan onze eigen reflectie over dit project.
Doordat je middenin het traject zit, is het soms moeilijk om
een stap achteruit te zetten en de zaken te objectiveren.
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Kunstcomptoir wordt binnenkort vervolgd. Welke
vaststellingen nemen jullie zeker mee naar een tweede
fase?
Het is belangrijk dat het project wordt gedragen door de
hele organisatie. Als een groep op bezoek komt, moet daar
op een juiste manier kunnen worden op ingespeeld.
Daarnaast zou het goed zijn om bij het begin van een nieuw
project een aantal minimumvoorwaarden te formuleren.
Het project staat of valt met het gevraagde engagement
van de deelnemers. In het verleden bleek het niet altijd
evident voor de welzijnsactoren om van hun bezoekers

een vast engagement te
vragen. Een laatste vaststelling is dat het belangrijk
is om goed te luisteren en
te blijven luisteren naar
elkaar. Het is belangrijk om
de wensen en verzuchtingen van alle partijen te
kennen, voordat het samenwerkingstraject van
start gaat, maar ook tijdens
het proces. Praktijkvoorbeelden zijn met andere
woorden niet zaligmakend,
en moeten altijd worden
vertaald naar een specifieke
situatie of samenwerking.
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Praktijkvoorbeelden zijn niet
zaligmakend.
Voor elk praktijkvoorbeeld of model geldt dat
de vertaalslag moet
worden gemaakt naar
een nieuw project.
Luisterbereidheid,
zowel tijdens als bij het
begin van elk nieuw
project, is essentieel.

En tot slot, zijn er al concrete plannen voor het vervolg
van Kunstcomptoir?
Jazeker, de samenwerking tussen de KVS en ’t Huizeke
wordt zeker verdergezet. Hetzelfde geldt voor het traject
met de samenwerkingspartners Hobo en Recyclart. We
moeten nog eens rond de tafel gaan zitten om het nieuwe
project vorm te geven, rekening houdend met ieders
wensen en mogelijkheden. Daarnaast willen we ook een
derde en nieuwe tandem aan zet en zijn we nu volop op
zoek naar nieuwe kandidaten.. !
Lasso
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
T. 02 513 15 90, info@lasso.be

KUNST- EN
CULTUURPARTICIPATIE
IN JOUW ORGANISATIE
Ben je als socio-culturele vereniging of als welzijnsorganisatie op zoek naar partners om een
artistiek project te realiseren? Zoek je advies bij het opzetten van een kunstproject of bij het
plannen van culturele uitstappen? Of wens je bijscholing rond participeren aan kunst en cultuur op maat van je organisatie? Contacteer dan Lasso!
LASSO BEGELEIDT SOCIO-CULTURELE
VERENIGINGEN EN WELZIJNSORGANISATIES
Advies nodig bij het plannen van culturele uitstappen?
Brussel telt heel wat grote en kleine culturele instellingen.
Het is niet altijd evident om een keuze te maken uit dit
ruime en diverse aanbod. Rekening houdend met het
profiel van je organisatie en je publiek, geeft Lasso advies
over culturele uitstappen en activiteiten op maat van jouw
organisatie.
Hulp nodig bij het uitwerken van een artistiek project?
Lasso vertrekt daarbij van de vragen die leven binnen jouw
organisatie en denkt actief mee over de vorm en concrete
realisatie van je artistiek project. De zoektocht naar een
geschikte culturele partner staat centraal. Je kan ook zelf
op zoek gaan via de contactdatabank op lasso.be.
Enkele voorbeelden van wat we al doen …
• Brussel maakt scène is een reeks van dagvoorstellingen
en -concerten. Voor organisaties die werken met kansengroepen, senioren en allochtonen zorgt Lasso voor
een omkadering op maat van je groep en voor een extra
voordelige tarieven. Tegelijk stimuleren we culturele
organisaties om meer overdag te programmeren. Meer
info op www.brusselmaaktscene.be!
• BabelART wil Brusselaars van diverse origine laten
kennismaken met het culturele aanbod in Brussel en in
contact brengen met professionele kunstenaars.
• Kunstcomptoir stimuleert de vertrouwensrelatie tussen culturele organisaties en verenigingen waar armen
het woord nemen en bevordert zo de samenwerking
tussen beide sectoren.
• Brussels All Inclusive wil personen met een beperking
de kans bieden om voorstellingen bij te wonen met
behulp van de gepaste omkadering.

SAMENWERKEN MET LASSO
Een eerste stap is altijd een kennismakingsgesprek. Wij
luisteren naar wat er in jouw organisatie leeft op het vlak
van kunst en cultuur en wat de wensen of verzuchtingen
zijn. Samen kijken we dan welke verdere samenwerking
wenselijk is.
Samenwerken met Lasso is in principe gratis. Participeren
aan het culturele aanbod is dat niet altijd. Lasso gaat samen met je organisatie op zoek naar mogelijkheden om dit
toch voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken.
Contacteer ons via info@lasso.be of 02/513 15 90.

MEER INFORMATIE: WWW.LASSO.BE
Lasso is een sectoroverschrijdend netwerk voor organisaties en instellingen uit het socio-culturele veld, het onderwijs, de welzijns-, erfgoed- en kunstensector. Het bindmiddel van dit netwerk zijn de kunsteducatieve en
publieksbemiddelende initiatieven rond het Brussels
aanbod van Vlaamse en federale kunstinstellingen en
organisaties.
Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg en
wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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Kunstcomptoir is een uitgave van Lasso vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
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Lasso is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg vzw
en wordt structureel ondersteund door de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

