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Kinderen zetten de toon 
in Felix De Boeckmuseum 
) DROGEJlBOS Kinderslemmetjes zoek komen. Tijdens deze kro
doorbraken gisteren de stille in kusweek testen we een nieuwe 
hel Felix De Boeck-museum, educatieve formule uit die we la
Aan de hand van een wagen ter ook voor scholen willen gaan 
lijstje kunnen families mel kin gebruiken.' 
deren op zoektochl inhet muse 'Je kan je misschien afvragen wat 
um: Als apotheose kunnen de je met kinderen in een artistiek 
kinderen aan de slag met pense museum a1s het onze kan doen. 
len en veri. Wij willen hen vooralleren kijken 

naar kuns!: naar de kJeuren, naar 
Tess Westerlinck uit Dilbeek de compositie van een schilderij, 
heef! net de rondleiding door het de materialen die gebruikt wor
museum achter de rug, met haar den. We leren hen ook verwoor
oma en opa. Terwijl zij nag even den wat ze juist mooi vinden aan 
verder neuzen, nestelde Tess zich een kunslwerk of wat ze netlelijk 
in het atelier waar ze zelf in navol vinden. Kinderen staan hier meer 
ging van Felix De Boeck zich vol voor open dan je zou vermoe
overgave stort op een eigen ab den', aldus Liesbeth De Maeyer. 
stract schilderij. '2008 kondigt zich aan a1s een 
'lk vind musea helemaal niet zeer druk jaar', a1dus Liesbeth De 
saai', zaverteltze. 'Het is leukom Maeyer. 'Tal van kunstenaars krij ) Zellik Belgisch-Boliviaans project helpt kinderen 
in de vakantie er eens naar toe te gen opnieuw de kans in het mu
gaan. lk teken zelf heel graag. De seum te exposeren: de eerste ge
werken van Felix De Boeck vind neratie modernisten, tijdgenoten 
ik mooi omdat ze vol kJeur zinen. van Felix, maar ook jong talent uit Carnaval voor Bolivie
Ik vind de abstracte schilderijen binnen- en buitenland. Ook onze
 
het mooist.' permanente collectie met werken
 
De farnilieweek in het Felix De van Felix De Boeck willen we zeer In de kapel van het Oud Gast Franck, Jorge, Luc en Linda. De kinderen komen uit grote fami

Boeck-museum kaderl in het eve regelrnatig wisselen om mensen 'Hutawi heef! een grote hood lies of families met een aileen
huis in Asse opent de vzw 
nement Krokusknebels van de vaker terug over de vloer te krij schap: kinderen kansen geven in staande vader of maeder. 'Ze worHutawi tijdens het camavalsGezinsbond. 79 musea in Vlaan gen. Bijna wekelijks zaI het hier het leven', zegt ze. 1k weet wat het den niet weggehaald uit hun fami· 
deren zenen deze week de deu veranderen.' weekend (16 en 17 februari) is om als kind honger te lijden. Ik lie', a1dus Lusmila. 'Elke dag om 
ren open met aangepaste activi Verder plant het museum in de een expo met een kijk op het heb het geluk gehad me los Ie kun vijf uur gaan ze gewoon terug naar 
teiten voar gezinnen met kinde lente opnieuw een getuigenissen nen werken uit die armoede en huis. We houden ze overdag vanZuid-Amerikaanse carnaval. 
ren. dag waarbij mensen die Felix zeit iets op te bouwen. AIle kinde de straat, geven ze opvoeding, ver

Lusrnila Ortega Ramos is mee'Voor ons is het de eerste keer dat hebben gekend voor de camera ren in Bolivie hebben dezelfde zarging en ontspanning. We geven 
we aan Krokuskriebels meewer over hem vertellen. Het Felix De de drijvende kracht achter een droom: iets bereiken in hetleven. ze een leven a1s een kind en maken 
ken', a1dus Liesbeth De Maeyer, Boeck-museum hoopt in 2008 opvoedingsproject in Bolivie. Met Hutawi proberen we sommige za de last van de families iets tich· 
educatief verantwoordelijke van eindelijk de subsidies binnen te kinderen daariD te begeleiden: ter. Het is puur een investering in 
het Felix De Boeck-museum. halen om ook het woonhuis van Rudy De Saedeleir Het opvangcentrum voor kansar mensen. Ons volgende doe! is een 
'Voar ons is het een beetje een Felix te kunnen restaureren en me kinderen telt momenteel zeven keer per jaar iemand naar de urn
testcase. We werken zeer regel mee te integreren in de museum H utawi betekent 'Huis van de kinderen, maar het is de bedoeling versiteitte kunnen sturen. In Boli
matig met scholen die hier op be- site. (idh) toekomsf. He! is de naam dat nog verder uit te breiden en vie is de farnilieband erg sterk: 

van een kinderopvangcen nog meer kinderen een kans te ge 'Als iemand van de familie vooruit 
trurn in Alto·Uojeta, net buiten La ven op geluk. 'Toen we enkele ja geraakt in bet leven, dan vergeet 
Paz, de grootste stad van Bolivie, ren geleden de vzw hier oprichtten hij zijn farnilie niel. Ook de ouders 
het op een na armsle land van trok ik ermee naar de cultuur worden begeleid in het aanmoedi
Zuid-Amerika. Twee op drie inwo dienst van Asse. We kregen van de gen van hun kind. Twee keer per 
ners moet er rondkomen met min gemeente een startsubsidie van jaar betrekken we de hele familie 
der dan lwee euro per dag. Duizen vijfhonderd euro. We dacbten: dit erbij en zargen we er voor dat ook 
den kinderen zijn er overgeleverd hebben we, laat ons er meteen mee zij wat kJedij en basisvoedsel krij
aan de straat, zander enige kansen starten. In het Hutawi- huis wor gen. Voar die gezinnen is dat 
op ontwikkeling. Het kinderver den kinderen tussen nul en zes meestal aI een hele luxe: 
blijf wardt nu aI enkele jaren recht jaar de hele dag opgevangen. De Hutawi draait voor het grootste 
gehouden door Mary-Isabel, de schoolgaande kinderen tussen zes dee! op giften en op peters en me
oudere zus van Lusrnila. Lusmila en twaalf jaar blijven na de rniddag ters. 'Met 45 euro per maand kun
zelf kwam negentien jaar geleden bij ons. Ze krijgen een warme nen we een kind eten geven, ge
ze was toen zeventien - met haar maaltijd en warden g\'holpen bij neeskundig begeleiden, school
ouders naar ODS land. hun huiswerk. De kinderen kun materiaal en schoenen kopen en 
Vandaag is Lusrnila vlot drietalig nen voorls hun energie kwijt in maandelijks £!en uitstapje maken. ' 
(Spaans, Nederlands, Frans), heef! sporl, knutselen, plastische opvoe
ze een mooie baan in Brussel en ding, naaien en .informatica. We
zet ze zich in haar vrije uren volop kelijks komt een dokter en een 
in voor Hutawi, samen met tandarts tangs.' 

Lusmila Ortega Ramos met een van de werken voor de carnavalstentoonsteUing. CRudy De Saedeleir 

Tess Westerlinck leefde zich gisteren uit in het schildersatelier. Uesbeth 
De Maeyer test een nieuwe educatieve aanpak uit. Q Idh 

De speelsters, trainlstlers en bestuursleden van damesvolleybalclub Weer naar de oorsprong van carnaval 
··Saco OLympia HaLLe" De vzw Hutawi laat zich in Asse 19 uur in zaal 't Smis in Asse. 

ook culturee! Diet onbetuigd. 'We willen bij het carnaval ophebben het genoegen Uen uw familie uit te nodigen op hun 
Tijdens het carnavalsweekend nieuw de sociale oorsprong in 
houdt ze een tentoonstelling de kijker zetlen', zegt Lusmila, 
met schilderijen, maskers en die zeitook Latijnse dansen aan· 
kostuums rond caroaval. De leerl. 'Vooral kinderen weten 
vernissage is op 15 februari om niet "meer waarom carnaval 
19 u in het Dud Gasthuis aan het wordt gevierd. Carnaval was en 
Gemeenteplein, is vaor de arme bevoIking een 
De tentoonstelling is open op 16, rniddel om zichzelf uit Ie drukVrijdag 8 februari van 17u30 tot 22u 
17, 23 en 24 februari telkens van ken zander angst voor gevolgeoZaterdag 9 februari van 17u30 tot 22u 10 tot 17 uur. Een tweede activi of onderdrukking. Armen kon


Zondag 10 februari van 11 u30 tot 19u teitis de eerstecami camiAsse, den zich gedragen a1s rijken en
 
een avand val dans, muziek en omgekeerd. Dat willen we op
In de bijzaal van het SPORTCAFE DE BRES 
camavalsfeer uit landen aIs Bel nieuw onder de aandacht bren

Het zal ons verheugen U te magen verwelkomen. gie, Brazilie, Colombia en Boli gen door rniddel van kunst,
Vanwege het bestuur via op zaterdag 1maar! om dans en muziek.' (rds) 

Reservatie mogelijk: Vouts Fran~ois - 02 3602407 - 0495 33 89 83 


