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Kijk, luister en creëer!

Vlaamse Ouderenraad zet in 2016 in op lokale
cultuurparticipatie door ouderen
Vele mensen worden vandaag de dag in goede
gezondheid oud. Zelfs met een of meerdere
chronische ziekten slagen oudere personen er
vaak in om comfortabel, actief en zelfstandig
te leven. Tevens kunnen we vaststellen dat in
Vlaanderen een toenemend aantal ouderen hoger
opgeleid, vitaler en mondiger is, en dat deze
groep gekenmerkt wordt door een grotere sociaalculturele diversiteit. Dit biedt heel wat positieve
perspectieven. De stap naar oppensioenstelling
wordt dan wel mogelijks met enkele jaren verlengd,
de jaren nadien reiken nog heel wat mogelijkheden
aan om actief te blijven.
De toenemende vitaliteit van oudere personen
verhoogt het vooruitzicht om tot op hoge leeftijd
te participeren aan de samenleving. De ouderen
van vandaag en morgen zijn in toenemende mate
in staat hun wensen te uiten en te realiseren.
Zij wensen aangesproken te worden op hun
competenties, op wat ze wél nog kunnen, en niet
op het verlies aan functies en mogelijkheden. Ze
willen zinvol ouder worden, van betekenis zijn
en actief blijven binnen de samenleving, zelfs bij
toenemende kwetsbaarheid. Dit idee van actief
ouder worden wordt alsmaar belangrijker (Wereldgezondheidsorganisatie, 2002). Vele ouderen
zijn bereid om zich als vrijwilliger in te zetten in
het verenigingsleven, deel te nemen aan reizen,
politieke, culturele en sportactiviteiten en niet
het minst willen velen zorg dragen voor hun
kleinkinderen of zelfs achterkleinkinderen. Dit
engagement van zestigplussers is een unieke kans
om de maatschappelijke bijdrage van ouderen te
waarderen en deze daadwerkelijk in te zetten.

Positieve effecten van
cultuurparticipatie

De Vlaamse Ouderenraad kiest als thema voor de
Ouderenweek 2016 'lokale cultuurparticipatie door
ouderen'. Active Ageing en cultuurparticipatie
hebben namelijk sterke raakvlakken. Het actief
blijven in de gemeenschap en het gezond ouder
worden zijn zaken die versterkt worden door
cultuurparticipatie (Franssen, 2013). Participatie
aan cultuur en kunstbeoefening – of het nu
beeldende kunst, theater, dans, zang of een andere
kunstvorm betreft – is voor ouderen een bron
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van expressie en zingeving en heeft een positieve
impact op meerdere levensterreinen, zoals
gezondheid en sociale cohesie.

Participatie aan cultuur en
kunstbeoefening is voor ouderen een bron van expressie
en zingeving en heeft een
positieve impact op meerdere
levensterreinen.
In de wetenschappelijke literatuur zijn een vijftal
effecten van cultuurparticipatie terug te vinden:
1
het positieve effect op de stimulering
(motorisch, emotioneel, sensorieel, sociaal)
van het ouder wordende brein;
2
de positieve invloed van boeiende activiteiten
op het concentratievermogen;
3
de invloed van sociale cohesie en
persoonlijke interacties op gelukkig zijn;
4
de bijdrage van betekenisvolle activiteiten
aan een positief zelfbeeld;
5
de algemene relatie tussen gelukkig zijn en
gezondheid.
Ouderen hebben er dus alle baat bij om te
participeren aan cultuur. Toch moet dit een
individuele keuze blijven die gerespecteerd wordt
door de omgeving.
Iedereen moet de kans hebben deel te nemen,
maar niet iedereen hoeft het (in eenzelfde mate) te
doen. Niet kunnen deelnemen is uitsluiting, niet
willen deelnemen is een keuze. Daarom moeten
cultuurhuizen en zorgvoorzieningen voor de (nog)
niet participerenden volop kansen creëren om
zelf te kunnen uitmaken of en waaraan ze willen
deelnemen. Deze kansen zijn nodig, want er zijn
heel wat drempels die maken dat ouderen niet
kunnen participeren.
We geven hier ook nog graag mee dat naast
kunst en cultuur als middel tot zelfontplooiing,
gezondheid, welzijn, … kunst als doel niet vergeten
mag worden. De intrinsieke waarde van kunst
en cultuur is zeker en vast zo belangrijk. Mensen
moeten ook van kunst kunnen genieten omwille
van de kunst an sich, niet enkel omdat het hen
'voordelen' oplevert.

Drempels en hefbomen om aan
cultuur te participeren

Ondanks de gunstige effecten neemt zowel het
zelf creëren van als het kijken en luisteren naar
kunst en cultuur op latere leeftijd af. We kunnen de
belangrijkste drempels opdelen in enkele clusters,
telkens gekoppeld aan hefbomen die de drempels
uit de weg kunnen gaan:

Financiële drempel

Als er een drempel gekend is, dan is het wel de
kostprijs van cultuur. Cultuur is (soms) duur. Het
armoederisico bij ouderen ligt op 18%. Er is dus
een deel van de ouderen dat niet veel geld kan
neertellen voor een ticket. Bovendien blijft het
niet bij een toegangskaartje. Parkeerplaats, een
buskaartje, de vestiaire, een drankje tijdens de
pauze, … doen de uiteindelijke prijs oplopen.
Daarnaast betalen ouderen die zelf willen creëren
en bijvoorbeeld een opleiding volgen in het
deeltijds kunstonderwijs, hoge inschrijvingsgelden.
Er werden al veel initiatieven genomen zoals
kortingskaarten (bijvoorbeeld de UiTPAS), een
tegemoetkoming van het OCMW, … om deze
financiële drempel weg te werken, maar toch blijft
deze barrière een zeer belangrijk aandachtspunt.
Het deeltijds kunstonderwijs zet sterk in op
opleidingen voor kinderen en jongeren. Ook op
latere leeftijd kunnen mensen echter de wens
hebben om een kunstopleiding te volgen. Die
mogelijkheid is er. Je hoeft dus geen ervaring te
hebben om op latere leeftijd te kunnen starten in
het deeltijds kunstonderwijs.
Vraag in je gemeente na waar je terecht kan
voor een specifieke opleiding of zoek op http://
data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod.

Informatiebarrières

Vaak is de communicatie van een cultuurhuis
niet afgestemd op ouderen. Meer en meer wordt
er geïnformeerd via internet, worden speciale
acties via sociale media in de kijker gezet, …
Toch is het voor veel ouderen belangrijk om
ook 'offline' informatie te verkrijgen. Ook voor
de ticketverkoop is dit een aandachtspunt: een

ticketbalie waar men fysiek kaartjes kan kopen of
een 'ticketlijn' waar men naar kan bellen, wordt
door ouderen sterk gewaardeerd. Het is bovendien
belangrijk dat informatie duidelijk en goed te
vinden is. Veel ouderen kennen het cultuuraanbod
in hun omgeving niet.
Papieren versies van seizoensbrochures, een
speciale brochure voor ouderen, … kunnen
verspreid worden in het lokaal dienstencentrum,
in het woonzorgcentrum, bij verenigingen,
bij gemeentelijke diensten, … Een specifiek
'ouderenaanbod' kan bekend gemaakt worden in
het gemeentelijk informatieblad.
Er zijn 9 erkende amateurkunstenorganisaties, een
per discipline. Elk van deze organisaties voorziet
een brede ondersteuning aan amateurkunstenaars,
zowel voor groepen als voor individuen. Het is
hun taak om binnen hun discipline kunstenaars te
stimuleren, te informeren, te ondersteunen en te
begeleiden.
Op de website www.mateurkunsten.be/werkveld/
amateurkunstenorganisaties ontdek je welke
organisatie je kan aanspreken voor een bepaalde
discipline.
In drie grootsteden zijn ook organisaties
aanspreekbaar
over
je
vragen
rond
amateurkunsten. In Antwerpen is dit Fameus, in
Brussel Zinnema en in Gent Circa.
Meer informatie lees je op www.fameus.be,
www.zinnema.be en www.circagent.be.

Gebrekkige kennis

Heel wat kunstuitingen bouwen verder op vroegere
ervaringen en zijn pas te genieten vanuit die
ervaringen of kennis. Door vaker aan cultuur
te participeren, ontwikkelen zich meer en meer
capaciteiten waardoor je culturele informatie kan
verwerken en kan genieten. Mensen die niet vaak
aan cultuur participeren zijn dus begrensd en dus
op een bepaalde manier uitgesloten van een gelijke
participatie met anderen. Bovendien zorgt dit voor
onzekerheid.
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Jong geleerd is oud gedaan. Wie vroeger al
participeerde, heeft meer kans om op latere leeftijd
te blijven participeren. Plaats participatie dus in
levensloopperspectief: zorg dat er aandacht voor
is doorheen de verschillende leeftijdsgroepen. Er
is alvast een goede tendens: de kinderen van nu
krijgen meer stimulansen dan de kinderen van
vroeger. Grijp deze kans en maak samen met je
kleinkinderen culturele uitstapjes.

van maken, soms wordt er een kleine bijdrage
gevraagd.

Veel opa's en oma's gaan graag met hun
kleinkinderen op pad. Cultuurhuizen kunnen hier
op inspelen door rondleidingen, voorstellingen,
… voor hen beiden in de kijker te zetten met een
speciaal 'label'.

Sommige cultuurcentra, theaterhuizen, … spelen
enkele voorstellingen op locatie. Ouderen die niet
tot bij het cultuurcentrum geraken, kunnen toch
gaan kijken in bijvoorbeeld het woonzorgcentrum,
het buurthuis, het lokaal dienstencentrum, …

Zo is er bijvoorbeeld 'Krokuskriebels', een
project van de Gezinsbond. Elk jaar tijdens de
Krokusvakantie organiseren heel wat Vlaamse en
Brusselse musea activiteiten op gezinsmaat met
ook aandacht voor grootouders. Meer info op
www.krokuskriebels.be.

De avondprogrammatie is voor sommige ouderen
minder geschikt. Ze geraken na de voorstelling
niet terug thuis met het openbaar vervoer,
zien het niet zitten om 's avonds nog op stap te
gaan, zijn niet geïnteresseerd in het aanbod, …
Verschillende cultuurhuizen voorzien daarom
een namiddagprogrammatie. Soms gaat het om
dezelfde voorstellingen als 's avonds, maar soms
is er ook een speciaal aanbod voor ouderen,
eventueel zelfs in samenspraak met hen.

Moeilijke bereikbaarheid

Ouderen hebben nood aan cultuurhuizen en
vormingsinstellingen die goed bereikbaar zijn.
De aanwezigheid van een lift is aangewezen. Ook
kleine trapjes zijn moeilijk voor rolstoelen of
rollators, dus een hellend vlak komt zeker van pas.
Bovendien is het niet handig wanneer de laatste
bus nog voor het einde van de voorstelling of
vorming passeert of wanneer de halte erg ver van
het cultuurhuis verwijderd ligt. De aanwezigheid
van voldoende (fietsen)parking is ook een
voordeel. Belangrijk is ook de nabijheid van het
culturele aanbod: voldoende lokale activiteiten
zodat ouderen in hun eigen omgeving kunnen
participeren. Cultuurhuizen en zorgvoorzieningen
kunnen bijvoorbeeld de handen in elkaar slaan
om voorstellingen of vormingen op locatie te
organiseren.
Ben je minder mobiel en daardoor niet in staat de
bibliotheek te bezoeken? In vele gemeenten bestaat
er een bib-aan-huis-dienst waarbij vrijwilligers
of medewerkers van de lokale bibliotheek jouw
lievelingsboeken, cd’s of dvd’s naar je thuis brengen.
Als klant van de bib kan je hier vaak gratis gebruik

4

Ook een speciale wisselcollectie in het
woonzorgcentrum is een mogelijkheid. De
twee partners werken dan samen om een
minibibliotheek in het woonzorgcentrum te
voorzien waarvan het aanbod na een bepaalde
periode wisselt.

Fysieke of psychische drempel

Een minder goede gezondheid is een drempel
die bij ouderen vaker kan voorkomen dan
bij jongere leeftijdsgroepen. Fysiek gaat dit
bijvoorbeeld over ademtekort, slechtziendheid,
slechthorendheid,
minder
goed
kunnen
verplaatsen, ... Psychisch kunnen zaken zoals
vergeetachtigheid of depressieve gevoelens
opduiken. Dit heeft gevolgen voor het onthouden
van teksten in een theatervoorstelling, het minder
goed kunnen hanteren van schildersmateriaal
of een muziekinstrument, zich verplaatsen naar
activiteiten, …
Bibliotheken voorzien vaak in aangepaste
leesmaterialen voor mensen die slechtziend zijn,
een visuele of fysieke leesbeperking hebben, … Een
luisterboek bijvoorbeeld, is een gesproken versie
van een boek op cd. De cd is te beluisteren met een
gewone cd-speler .

Daisy staat voor Digital Accessible Information
System. Een 'Daisy-boek' lijkt op een luisterboek,
maar moet bij voorkeur worden afgespeeld met
een 'Daisy-speler'. Daarmee is het net als bij een
gedrukt boek mogelijk te bladeren of de snelheid
van lezen te bepalen.
Er zijn ook boeken die gedrukt zijn in extra grote
letters, dat zijn groteletterboeken.
Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden
met een hoortoestel het geluid van televisie,
radio of het geluid in bijvoorbeeld een
concertzaal kunnen beluisteren zonder storend
omgevingsgeluid.

Sociale drempels

Een andere reden om niet te participeren is het
sociale aspect. Wanneer ouderen geen gezelschap
hebben om samen op stap te gaan, is de kans
groot dat ze zullen afhaken. Participatie vraagt
participerende
anderen.
Frequent
contact
met vrienden, mensen met dezelfde interesses
ontmoeten, lid zijn van een vereniging,… zorgt er
voor dat je samen kan participeren.
Daarnaast is de uitspraak "dat is niets voor mij"
ook veelvoorkomend. Onbekend maakt onbemind.
Op die manier ontstaat er onzekerheid en haken
mensen af. Iemand in de omgeving die deze
ouderen kan overtuigen om eens een keer mee te
gaan, slaagt daar na een positieve ervaring in de
toekomst misschien nog een keer in.
Bij actieve participatie, het zelf creëren, speelt
de sociale drempel omwille van de negatieve
beeldvorming die bestaat rond cultuurparticipatie
door ouderen waardoor er weinig positieve
waardering en aandacht is. Ook de afwezigheid
van het sociale netwerk op toonmomenten werkt
demotiverend.
Cultuurhuizen en zorgvoorzieningen kunnen
hierop inspelen door activiteiten te organiseren
waarbij groepen of koppels gevormd worden. Als
dit als aangenaam ervaren wordt, bestaat de kans
dat deze groep opnieuw zal afspreken.

Inspiratievoorbeelden

Met voldoende inspanningen vanuit cultuuren welzijnsorganisaties kunnen drempels dus
verkleind worden. Op de volgende pagina’s van
deze extra bijlage reikt de Vlaamse Ouderenraad
enkele goede praktijken aan. Gebruik deze
voorbeelden als inspiratiebron en ga zelf aan de
slag om de barrières die er in jouw gemeente zijn
om als zestigplusser aan cultuur te participeren, te
minimaliseren.
Long Live Arts
Er zijn inspanningen nodig vanuit zowel het
kunst- en cultuurveld als het welzijns- en zorgveld.
Long Live Arts is een Europees project dat beide
domeinen met elkaar wil verbinden.
Museum E!
Het
Museum
voor
Hedendaagse
Kunst
Antwerpen ging een samenwerking aan met
woonzorgcentrum Immaculata in Edegem. Samen
bouwen ze een traject uit waarbij kunstenaars
telkens voor zes maanden in residentie zijn in het
woonzorgcentrum. Daar gaan ze samen met de
bewoners, hun familie en zorgkundigen aan de slag
met hedendaagse kunst.
Oudere vrijwilligers CC Zwaneberg
In het cultureel centrum van Heist-Op-den-Berg
zorgen vrijwilligers ervoor dat ook kansengroepen
kunnen participeren aan het cultuuraanbod.
Verschillende vrijwilligers zijn zestigplussers.
Iedereen Leest
Voorlezen kan voor en door iedereen. Er zijn heel
wat zestigplussers die zich engageren om met
ouderen of kinderen samen te lezen.
Op nieuwe benen
Onze samenleving is gevormd door de groei en
kruising van verschillende generaties samen. En
daar zet FedOS op in met het project 'Op nieuwe
benen'. Ze brengen jongeren en ouderen samen.
De deelnemers leren van elkaar door verhalen te
vertellen en beïnvloeden zo elkaars beeldvorming
op een positieve manier.

5

© Lus Joosten

De Ouderenweek krijgt een nieuwe vorm!
Vanaf dit jaar start de Vlaamse Ouderenraad met
een nieuw concept voor de Ouderenweek. Lokale
ouderenadviesraden
en
ouderenorganisaties
signaleerden al langer pijnpunten die de Vlaamse
Ouderenraad met de nieuwe manier van werken
opvangt.
De Ouderenweek blijft een sensibiliseringsweek
waarbij rond actuele ouderenthema's gewerkt
wordt. Vanaf nu is dit thema echter een jaarthema
met als hoogtepunt de gekende derde week
van november. Een gans jaar communiceert
de Vlaamse Ouderenraad over het thema:
ouderenadviesraden
en
ouderenorganisaties
worden vroeger op het jaar gemobiliseerd om
lokale acties op te zetten. Dit gebeurt op een
laagdrempelige manier en via verschillende, meer
zichtbare, communicatiekanalen.
6
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Mei: eerste kennismaking met het thema in
informatieblad Actueel
Juli: lancering campagne en methodiek in
informatieblad Actueel
Augustus-november: campagne wordt verder
verspreid
Derde week november: lokale acties tijdens
de Ouderenweek

De Vlaamse Ouderenraad wil ook een beter
zicht krijgen op de lokale acties die tijdens de
Ouderenweek gebeuren. Bezorg je initiatieven
rond het thema 'Lokale cultuurparticipatie door
ouderen' aan de Vlaamse Ouderenraad via e-mail:
veerle.quirynen@vlaamse-ouderenraad.be.

‘Long Live Arts’

Vier europese landen slaan handen in elkaar
In 2013 sloegen in Nederland vijf partijen
afkomstig uit zowel de publieke als de private
sector onder het motto 'Lang Leve Kunst' de
handen ineen om zich de komende vijf jaar in
te zetten voor het thema Cultuurparticipatie
van Ouderen. Het gaat om de ouderenfondsen
RCOAK en Sluyterman van Loo, de fondsen VSB
fonds en Fonds voor Cultuurparticipatie en het
Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie
en Amateurkunst (LKCA). Deze vruchtbare
samenwerking vormde de aanleiding voor de
Nederlandse partners om ook buiten de grenzen de
vleugels uit te slaan en op zoek te gaan naar andere
Europese landen die zich eveneens voor dit thema
wilden inzetten.
Samen met de Nederlandse projectpartners van
Lang Leve Kunst, de Britse Baring Foundation en
het Duitse ibk-kubia, engageerde het Departement
Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse
overheid zich in 2014 voor een driejarig
Europees samenwerkingsproject. Het opzet was
om de actieve cultuurparticipatie van ouderen
transnationaal en internationaal te promoten
en faciliteren, en het internationale netwerk
hierrond te versterken. Om deze doelstelling te
bereiken werden in de loop van 2014 tot en met
2016 verschillende initiatieven opgezet, verspreid
over de partnerlanden: een werkconferentie/
expertenmeeting (oktober 2014, Londen), peerto-peermeetings (mei & november 2015) , een
Europese conferentie (mei 2015, Den Haag) en een
'Creative Diner' voor Europese beleidsmakers (april
2016, Brussel).
Naast de bovenvermelde activiteiten is het de
bedoeling dat iedere partner intern binnen
zijn land instaat voor de valorisatie van de
uitkomsten van de uitwisselingen. Doorheen de
verschillende initiatieven lieten de Long Live
Arts-partners steevast drie perspectieven aan
bod komen, met name beleid, onderzoek en
praktijk, vanuit het geloof dat zij elkaar kunnen
inspireren en onderling van elkaar kunnen leren
(kruisbestuiving). Vertegenwoordigers van elk van
deze drie domeinen, en dit voor de verschillende
betrokken sectoren (cultuur, zorg, welzijn…),

werden uitgenodigd en betrokken bij het opzet om
een breed draagvlak en netwerk te realiseren.

Waarom Long Live Arts?

In onze snel vergrijzende wereld creëert de
groeiende aanwezigheid van oudere volwassenen
nieuwe kansen voor zowel individuele als
maatschappelijke ontwikkeling. Welzijn en
gezondheid op oudere leeftijd kan worden
verhoogd door het cultureel actief zijn: participatie
aan cultuur is een krachtig instrument voor
mensen om met waardigheid ouder te worden en
hun volle potentieel te realiseren. Deelname aan
cultuur brengt ouderen in contact met anderen
en maakt ze deel van een sociaal netwerk. Oudere
mensen hebben vaak de tijd en energie om deel
te nemen, als bezoeker, vrijwilliger of actieve
kunstbeoefenaar. Om culturele participatie van
ouderen te stimuleren, moeten de kunst- en
cultuursectoren, gezondheidszorg en welzijn
samenwerken. Long Live Arts wilde deze
sectoren stimuleren om het thema ouderen en
cultuurparticipatie ter harte te nemen.
Volgende
uitgangspunten
werden
daarbij
gehanteerd:
Ook zorgbehoevende ouderen hebben baat bij
cultuur.
Internationaal onderzoek heeft al herhaaldelijk
de positieve effecten van kunstbeoefening op
welzijn en gezondheid van ouderen aangetoond.
Zij voelen zich energieker en fitter en geven
aan dat de activiteit een gunstig effect heeft bij
gezondheidsklachten, vooral bij problemen
met de longen, het bewegingsapparaat en bij
somberheid en vergeetachtigheid. Bijzonder is de
winst op het vlak van het psychisch welbevinden
en
psychosociale
ontwikkeling.
Actieve
kunstbeoefening is een katalysator voor emoties en
vermindert gevoelens van stress. Kunstbeoefening
zorgt ook voor zingeving bij ouderen met dementie
door het actief aan kunst doen en de eigen creatieve
vermogens te gebruiken. En dan bedoelen we
kunst creëren onder leiding van kunstenaars,
activiteiten die meer verdiepend werken dan alleen
activiteitenbegeleiding.
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Cultuur kan kwetsbare ouderen uit hun isolement
halen.
Ouderen met een beperkt sociaal netwerk dreigen
geïsoleerd te geraken. Ouderen in armoede
participeren nauwelijks, onder meer door
verschillende financiële en sociaalpsychologische
drempels. Ouderen van buitenlandse herkomst
vragen specifieke aandacht. Om deze ouderen te
bereiken moeten nieuwe werkvormen en andere
inhouden ontwikkeld worden en moet er gezocht
worden naar manieren om cultuur tot bij hen te
brengen.
Je bent nooit te oud om je creatieve talenten te
ontwikkelen.
Kunst en cultuur maken het leven rijker en
leren je anders waarnemen en denken. Iedereen
moet de kans krijgen om zijn creatieve talenten
te ontwikkelen en aan kunst te doen, ook op
latere leeftijd. Kunst beoefenen houdt mensen
langer actief en helpt hen vaardigheden te
onderhouden of te ontwikkelen. Het deeltijds
kunstonderwijs en cultuureducatieve praktijken
focussen zich nog vaak op jongeren en mensen
op beroepsactieve leeftijd. Hoewel sommige
ouderen nog wekelijks naar de academie gaan,
neemt de actieve cultuurparticipatie af naarmate
men ouder wordt. De sectoren cultuur, welzijn en
onderwijs moeten de handen in elkaar slaan om
ouderen de mogelijkheid te geven om aan actieve
kunstbeoefening te doen.
Cultuur brengt generaties dichter bij elkaar.
In
een
samenleving
met
verlengde
levensverwachtingen leven meerdere generaties
voor het eerst samen in hetzelfde tijdperk. Relaties
tussen generaties worden in een multigenerationele
samenlevingscontext minder vanzelfsprekend.
Intergenerationeel werken zien we als een
andere manier om met generaties om te gaan,
om leeftijdsstereotyperingen te doorbreken,
en tegelijk om meer interactie tussen diverse
generaties mogelijk te maken. Cultuurparticipatie
kan fungeren als hulpmiddel voor diverse sociale
ontwikkelingen en kan bijgevolg ook een hefboom
zijn om de intergenerationele ontmoeting te
versterken.

8

Cultuurparticipatie kan fungeren
als hulpmiddel voor diverse
sociale ontwikkelingen en kan
bijgevolg ook een hefboom
zijn om de intergenerationele
ontmoeting te versterken.
Manifesto

Als eindresultaat van 3 jaar intense samenwerking
maakten de Long Live Arts-partners een Manifesto
op waarin zij beleidsmakers in de Europese
Unie en professionals uit zowel de cultuur als de
welzijnssector een aantal kapstokken aanreiken
om een kader uit te werken waarin rond ouderen
en cultuurparticipatie kan gewerkt worden zowel
op het vlak van beleid, praktijk en onderzoek als op
het vlak van vorming.
Het Manifesto schuift zes principes naar voor die
in acht moeten genomen worden bij toekomstige
(beleids)initiatieven.
1
Creëer
gedeelde
energie:
moedig
professionals
uit
de
cultuuren
welzijnssector
aan
om
gezamenlijke
programma’s te ontwikkelen rond creatief
ouder worden.
2
Verbind publiek en private domeinen:
bundel
krachten
via
publiek-private
partnerschappen en coproduceer culturele
programma’s voor ouderen.
3
Betrek Europa: werk samen met Europese
platforms, drukkingsgroepen, media en
burgers uit heel Europa om een nieuw
‘creatief ouder worden’-beleid en initiatieven
uit te werken.
4
Herwerk structuren en regelgeving: bekijk
de bestaande structuren en regelgeving en
stem ze af op de noden van vandaag.
5
Bestrijd leeftijdsdiscriminatie: verhoog
de bewustwording rond ouder worden en
promoot een positief beeld van ouderen.
6
Ondersteun kennisuitwisseling: ontwikkel
nieuwe en ondersteun bestaande initiatieven.
Het volledige Manifesto kan je hier lezen:
www.longlivearts.eu/manifesto
Pascal Verschuere, beleidsmedewerker
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

MUSEUM E!

Over fantasie, dialoog en de kracht van hedendaagse kunst
Gedicht bij een kunstwerk
Ik ben onzichtbaar.
Ik vraag me af wie ik ben.
Ik hoor muziek.
Ik zie spelers.
Ik wil dichterbij.
Ik ben benieuwd.
Ik doe alsof ik doof ben.
Ik huil van het lachen.
Ik ben gecombineerd.
Ik begrijp niet waarom ik onzichtbaar
ben.
Ik zeg meer dan ik denken kan.
Ik ben wie ik ben.
Maria & Hector

De meeste mensen fronsen waarschijnlijk de
wenkbrauwen als dementie en hedendaagse
kunst in dezelfde zin worden gebruikt. Het
vernieuwende project ‘Museum E!’ bewijst dat
daar geen enkele reden voor bestaat. Vanuit de
brede maatschappelijke rol van het museum en
voortbouwend op het project ‘Meet Me @ M HKA’,
werken het woonzorgcentrum Immaculata en het
M HKA sinds september 2015 structureel samen
aan ‘Museum E!’. Dit project wil in en rond het
woonzorgcentrum de beleving van de bewoners,
hun familie, de medewerkers, vrijwilligers en
bezoekers stimuleren door de verbeeldingskracht
aan te wakkeren. De E! van ‘Museum E!’ staat voor
ervaren.

“Ik voel me even geen mantelzorger.
Vandaag ben ik weer zijn vrouw.”
Ria

Aanloop: ontmoeting met hedendaagse
kunst

Al te vaak worden in de media voornamelijk de
negatieve aspecten van dementie belicht. Uiteraard
is dementie een ernstige aandoening, die niet alleen
het leven van de persoon zelf, maar ook dat van
zijn omgeving overhoop haalt. Dat hoeft echter
niet te betekenen dat we moeten focussen op de
uitzichtloosheid van de situatie, of dat we steeds
weer een beeld van aftakeling en ontmenselijking
moeten ophangen. Iemand met dementie is een
persoon met wensen, gevoelens en voorkeuren.
Achter de ziekte schuilt nog altijd een mens met
een persoonlijke, een sociale en een kunstzinnige
identiteit.
Het project ‘Meet Me @ M HKA’, waarop
‘Museum E!’ verder bouwt, vertrekt dan ook
niet vanuit de ziekte, maar vanuit wat een
persoon met dementie nog wel kan. Als eerste
museum in België organiseert het M HKA deze
interactieve rondleidingen voor mensen met

9

beginnende dementie en hun mantelzorger.
Terwijl het (kortetermijn)geheugen van mensen
met dementie merkbaar achteruit gaat, geldt
dat niet voor de fantasie. Die blijft veel langer
levendig en rijk. Samen kijken naar kunst
stimuleert het zelfbewustzijn en de zelfexpressie
van de deelnemers. Op die manier verbetert de
levenskwaliteit en kunnen gevoelens van depressie,
apathie en isolatie worden teruggedrongen.
‘Meet Me @ M HKA’ spitst zich toe op de
persoonlijke beleving, en die kan nooit fout zijn.
Veel projecten voor personen met dementie
graven enkel in het verleden terwijl dit project
heel duidelijk ervaringen in het hier en nu
accentueert. Wat zie je nu? Wat doet dit nu met
jou? Hoe ervaar je het? Daarin komt dan ook als
vanzelf de gelijkwaardigheid naar voor tussen de
mantelzorger, de persoon met dementie en de gids.

Kunstenaar in residentie

Voor het M HKA is ‘Museum E!’ een volgende stap
na de ontwikkeling van het bezoekersprogramma
‘Meet Me @ M HKA’. Met dit nieuwe project
slaan de zorg- en culturele sector de handen
stevig in elkaar en ontwikkelen ze een duurzaam
samenwerkingsverband rond hedendaagse kunst.
Voor telkens een periode van zes maanden nodigt
WZC Immaculata in Edegem, in overleg met het
M HKA, een kunstenaar uit voor een residentie
in het woonzorgcentrum. Vanuit een atelier
ter plaatse werkt de kunstenaar samen met
zorgbehoevende ouderen en hun familie, creëert hij
eigen werk en werkt toe naar een tentoonstelling
die ook werken uit de M HKA-collectie bevat.
Het resultaat groeit in de inkomhal, de gangen, de
tuinen, de parking, de liften en het café van WZC
Immaculata mee met de innovatieve keuzes die
de organisatie maakt in co-creatie met bewoners,
bezoekers en medewerkers.
Kunstenaar Karel Verhoeven mocht de spits
afbijten. Hij bracht het afgelopen half jaar telkens
een dag per week door in het woonzorgcentrum.
“Aanvankelijk vonden de bewoners het vreemd dat
hun voormalige kinéruimte plots werd ingepalmd
door een kunstenaar. Gaandeweg won ik echter
hun vertrouwen en gingen ze me als een deel van
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hun omgeving beschouwen. De tongen kwamen
los en de samenwerking werd persoonlijker en
intenser.”

tijdelijk deel uit maken van ‘Museum E!’. Zo
schreven de bewoners gedichten bij het werk
'Spreken' van Berlinde De Bruyckere.

De zoektocht naar goed hanteerbaar materiaal
stond centraal in het proces. Zo maakte Karel
Verhoeven samen met de bewoners eerst een
werk uit brooddeeg, later stapten ze over naar klei
en gips. Er werd dus gewerkt met verschillende
materiaalsoorten die elkaar aanvullen. Daarnaast
creëerde
Verhoeven
een
monumentaal
kunstwerk, dat als een blijvende getuige van zijn
ontmoetingen, interacties en ervaringen een
permanente plaats krijgt in ‘Museum E!’. Op dit
moment resideren kunstenaars Sanne De Wolf en
Sofie Muller in WZC Immaculata.

Daarnaast begeleidt Anneke Blennerhassett
families bij het ‘vitrine-project’ van ‘Museum
E!’. Aan elke kamerdeur staat een vitrine die een
persoonlijke invulling krijgt door de bewoners
en hun familie. Dat kunnen foto's, voorwerpen,
teksten, … zijn. Met grote aandacht voor de
sterktes in de biografie van elke zorgbehoevende
bewoner, zoekt het WZC hier naar laagdrempelige
manieren om de communicatie tussen families te
stimuleren. ‘Museum E!’ wil zo een dialoog laten
ontstaan tussen het werk van de kunstenaar in de
residentie, de werken uit de M HKA-collectie en de
biografische vitrines.

Bewoners en families in dialoog

In deze unieke samenwerking treedt het M HKA
op als veel meer dan alleen bruikleengever, door
ook expertise, methodieken en zelfs personeel
te delen met WZC Immaculata. Anneke
Blennerhassett, een ergotherapeute van WZC
Immaculata, tevens Master in Beeldende Kunst,
werd opgeleid als gids in het M HKA. Zij gaat
onder andere aan de slag met bewoners en families
bij de kunstwerken uit de M HKA-collectie die

“Het heeft iets met me gedaan...
Ineens ben ik opnieuw beginnen
tekenen en schilderen. Dat heeft
met de rondleiding te maken,
denk ik.”
Jef

11

“Niet makkelijk om elke dag een
nieuwe babbel te hebben met mijn
moeder. Maar nu zit ons hoofd
weer vol nieuwe gedachten.”
Dochter
Empowerment

‘Museum E!’ onderzoekt hoe zowel hulpverleners,
museummedewerkers,
als
kunstenaars
de
zelfbeleving van een persoon met dementie
kunnen ondersteunen. Vanuit de basisgedachte
dat mensen met dementie vaak langer op hun
situatie zijn betrokken dan we denken, proberen
het WZC Immaculata en het M HKA het idee
van empowerment in de praktijk te brengen.
Het project richt zich op de rijke emotionele
en intellectuele ervaringen die kunstwerken
kunnen uitlokken, en gaat uit van de kracht van
hedendaagse kunst om mensen dichter bij elkaar te
brengen en interactie te laten ontstaan.

Meer informatie: www.wzc-immaculata.be
Piet Van Hecke, M HKA

Uit het dagboek van een kunstenaar
“Vandaag is mijn eerste dag in het woonzorgcentrum.
Hoewel ik nog nooit brooddeeg als basis heb
genomen voor een reeks werken, leek me dit het
gepaste materiaal om mee te starten. Brooddeeg is
plastisch en zacht, maar eigenwijs. Er is een geijkt
aantal handelingen nodig om het deeg tot de juiste
consistentie te krijgen, dit zorgt voor een zekere
functionaliteit die goed is om met de bewoners te
doorlopen.
Ik had op voorhand een aantal mallen gemaakt
die een anorganische, ietwat architecturale vorm
hebben. Het experiment zou zijn om het brooddeeg
zo te bakken dat de broden hoekig en atypisch
zouden worden. Het brood doet uiteindelijk zijn
zin wanneer het rijst en bakt. De vorm hadden we
maar gedeeltelijk onder controle. Het heeft iets van
een ritueel, rond een tafel zittend, een vast aantal
handelingen uitvoeren en verhalen vertellen.
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Sommige mensen hadden nog nooit brood gemaakt.
Anderen, vooral mannen, hadden tijdens de oorlog
uit noodzaak brood gemaakt. Er werd vooral
met de voeten gekneed om op die manier grotere
hoeveelheden te kunnen kneden.
Een van de deelnemers was jarenlang patisseriebakker
geweest. Zijn deegje was perfect gekneed, hoewel hij
slechts een hand kon gebruiken. Zijn kritische oog was
scherp, maar niet meedogenloos. Uiteindelijk maakte
hij samen met zijn zoon een hamervormig brood,
waar hij weigerde van te eten.
Iemand was blij om zijn frustratie in het deeg te
kunnen uitwerken.
Een vrouw rond de tafel was in stilzwijgen verzonken.
De ganse tijd was ze stil. Toen ik uiteindelijk een
warm gebakken brood in haar handen stopte, zorgde
de geur voor een impuls, een reactie. Haar zoon was
even stomverbaasd.”
Karel Verhoeven, kunstenaar

Toegankelijke Cultuur

in Cultuurcentrum Zwaneberg
Cultuurcentrum Zwaneberg, het cultuurcentrum
van de gemeente Heist-op-den-Berg probeert
toegankelijk te zijn voor iedereen. Voor
rolstoelgebruikers zijn er speciale plaatsen, een
lift en aangepast sanitair voorzien. De nieuwe
schouwburg van Zwaneberg beschikt ook over
een ringleiding. Hierdoor kunnen mensen met
een hoortoestel veel beter van de activiteiten
genieten, want een ringleiding versterkt namelijk
het geluid op het podium en filtert storende
omgevingsgeluiden weg. Ook mensen zonder
hoorapparaat kunnen van de ringleiding gebruik
maken via een speciale hoofdtelefoon.

vervolgens aan een vrijwilliger die de deelnemer
thuis gaat ophalen, vergezelt tijdens de voorstelling
en terug thuis brengt.

Toch ondervinden kansengroepen nog een aantal
drempels. Daartoe biedt het project 'Toegankelijke
Cultuur' een oplossing. Het project gaat uit van
de veronderstelling dat kansengroepen zoals
kansarmen, personen met een beperking,
psychiatrische patiënten, ouderen, ... een aantal
drempels ondervinden die het voor hen niet
mogelijk maken om aan het cultuuraanbod en
dat van een cultuurcentrum in het bijzonder te
participeren. Deze drempels hebben niet zozeer te
maken met de aard van het aanbod, maar wel met
het verstaanbaar maken van het aanbod, financiële
drempels, vervoersmogelijkheden, sociale factoren,
afhankelijkheid (van begeleiders), ...

Toegankelijke Cultuur richt
zich op ouderen als deelnemers
en op ouderen als vrijwilligers.

Kansengroepen
ondervinden
een aantal drempels die het
voor hen niet mogelijk maken
om aan het cultuuraanbod te
participeren.
Lokale verankering

In samenwerking met lokale partners zoals
het OCMW, vormingsorganisatie Het Grote
Plein,
woonzorgcentra
en
psychiatrische
verzorgingshuizen, wil CC Zwaneberg de
drempels voor deze mensen slopen. Het project
'Toegankelijke Cultuur' biedt elk cultuurseizoen
10 exclusieve voorstellingen aan. Mensen uit
kansengroepen kunnen zich voor 1 of meerdere
(zelfs alle 10, indien ze dat willen) inschrijven aan
een goedkoper tarief. CC Zwaneberg koppelt hen

Dit idee ontstond in Heist-Op-den-Berg in 2009,
na een presentatie van CC De Werft uit Geel. Daar
werd het project in 2007 reeds opgestart. Geel staat
tot ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn
gezinsverpleging, psychiatrische voorzieningen
en voorzieningen voor personen met een
verstandelijke beperking. Logisch dus dat de ideeën
in verband met Toegankelijke Cultuur hier ingang
vonden.

Een juiste match

Naast een cultuurparticiperende functie heeft het
project ook een gemeenschapsvormende functie.
Het project bouwt bruggen en brengt de twee
personen samen, iemand uit een kansengroep
enerzijds en een reguliere bezoeker anderzijds..
CC
Zwaneberg
zorgt
samen
met
vormingsorganisatie Het Grote Plein uit
Mechelen voor de koppelingen – en zoekt dus
een juiste match. Zij verzamelen informatie
over de deelnemer en gaan na of er elementen
zijn waarmee rekening moet gehouden worden,
bijvoorbeeld wanneer een deelnemer slecht te
been is. Al deze informatie wordt doorgegeven aan
de vrijwilliger zodat hij of zij goed op de hoogte
is. Eens er een koppel gevormd is, halen beide
personen enorm veel voldoening uit hun contact.
Vzw Het Grote Plein polst na de voorstelling bij
deelnemers en vrijwilligers naar hun ervaringen
van de voorstelling én van de gezamenlijke
participatie.
In het project zijn álle vrijwilligers welkom.
Omdat de meeste voorstellingen ’s avonds – en
uitzonderlijk eens op zondagnamiddag – doorgaan,
kunnen ook (overdag) werkende vrijwilligers
aan het project deelnemen. Toch is de grote
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meerderheid van de vrijwilligers 65+. Dat is
een grote kracht van het project: Toegankelijke
Cultuur richt zich op ouderen als deelnemers en
op ouderen als vrijwilligers. Een oudere vrouw
engageerde zich op doktersadvies als vrijwilliger
omdat ze volgens haar geneesheer te weinig buiten
kwam. Nu is zij al enkele jaren één van de meest
enthousiaste vrijwilligers die het project kent.
De grote moeilijkheid blijft om gemotiveerde
vrijwilligers te vinden. Ondanks talloze pogingen
van het cultuurcentrum en de partners én het
feit dat vrijwilligers de voorstelling gratis mogen
bijwonen, blijven vrijwilligers voor dit project
toch schaars. Het is natuurlijk spannend: je kent
de persoon die je gaat ophalen op voorhand niet
en draagt ook de verantwoordelijkheid over deze
persoon gedurende de ganse avond. Niet iedereen
is hiervoor in de wieg gelegd, wat begrijpelijk is.
Gelukkig zijn de vrijwilligers stuk voor stuk erg
geëngageerde mensen die zich meestal voor alle 10
de aangeboden voorstellingen inschrijven.

wordt er soms uitbundig meegezongen, of er worden
vragen gesteld, of gezegd hoe mooi ze het wel vinden.
Tijdens de pauze is het weer tijd voor een drankje en
een gesprek over de voorstelling en dan komt vaak
de vraag: "Komt er nog een stukje?" Als we 's avonds
weer terug rijden is het meestal stil in de auto, het is
dan ook al laat... Maar ik heb altijd wel de indruk
dat ze zeer voldaan waren. Dat geeft me zelf een
goed gevoel en des te meer zin om er mee door te
gaan.”

Meer informatie

Contacteer
Ruth
Van
Tendeloo
Cultuurcentrum Zwaneberg via
ruth@zwaneberg.be of 015 25 07 70.

van

Ruth Van Tendeloo, cultuurfunctionaris
Cultuurcentrum Zwaneberg

Vrijwilligers getuigen:

“Ik kwam als vrijwilliger bij 'Toegankelijke Cultuur'
in contact met nieuwe mensen. Mensen die stuk
voor stuk de moeite waard zijn, ook al hebben
zij een beperking, zijn ze al wat ouder of leven ze
in armoede. Het zijn mensen die ook een beetje
cultuur willen opsnuiven. Dat ik hen daarbij kan
helpen, geeft me enorm veel voldoening. Bovenop
de prachtige voorstellingen die ik dan nog eens te
zien krijg. Aan iedereen die beschikt over een klein
beetje vrije tijd, geef ik de raad zich te engageren als
vrijwilliger in dit project. Ik krijg meer terug dan
het kleine beetje energie dat ik erin stopte en heb
helemaal geen spijt. Een aanrader.”
“Toen me een paar jaar geleden gevraagd werd
mee te werken als vrijwilliger in het project
'Toegankelijke Cultuur', begon ik er aan zonder
speciale verwachtingen. Nu, enkele seizoenen later,
kijk ik er met fijne gevoelens op terug. Het begint al
met het ophalen van de deelnemer: bij het zien van
het enthousiasme van die personen en de fijne babbel
die je onderweg hebt. Meestal drinken we voor
de voorstelling samen iets en tijdens het optreden
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Voorlezen: van 0 tot 99

Iedereen kan voorleesvrijwilliger worden!
van maatschappelijk isolement en eenzaamheid.
Ook samen lezen, waarbij volwassenen in groep
samenkomen om samen teksten te lezen en te
bespreken, is aan een opmars bezig.

Voorlezen bevordert de sociale
interactie en kan een rol
spelen bij het doorbreken van
maatschappelijk isolement en
eenzaamheid.
Bij veel van deze voorleesactiviteiten, ook buiten
de Voorleesweek, zijn ouderen actief betrokken
als voorlezer. Dat kan zijn als grootouder
op school bij de kleinkinderen maar net zo
goed als voorleesvrijwilliger bij de plaatselijke
bibliotheek, in het lokaal dienstencentrum, een
woonzorgcentrum, bij een mantelzorgvereniging
of als huistaakbegeleider bij een buurtvereniging.
De mogelijkheden zijn talrijk. Iedereen die een
passie voor verhalen heeft, graag leesplezier wil
doorgeven aan anderen en daar tijd voor wil
vrijmaken, kan een voorlezer worden.
In 2016 valt de Ouderenweek samen met de
Voorleesweek. Met deze jaarlijks terugkerende
campagne wil Iedereen Leest informeren en
sensibiliseren over het belang én plezier van
voorlezen. In heel Vlaanderen wordt tijdens
de Voorleesweek in bibliotheken, scholen,
kinderdagverblijven en woonzorgcentra extra
aandacht besteed aan voorlezen. Wie voorleest
is een actieve cultuurparticipant en laat anderen
genieten van mooie verhalen.
Op voorlezen staat geen leeftijd. Voor kinderen is
een voorleesmoment iets om naar uit te kijken: ze
luisteren graag naar mooie verhalen en ontdekken
met veel plezier nieuwe woorden. Maar ook
ouderen houden ervan om voorgelezen te worden.
Samen opgaan in een verhaal leidt tot boeiende
gesprekken en zorgt voor contact tussen mensen,
zeker bij zorgbehoevende ouderen of mensen
met dementie. Verhalen brengen herinneringen
mee, ze activeren het geheugen en ze verbreden
de leefwereld. Voorlezen bevordert de sociale
interactie en kan een rol spelen bij het doorbreken

Veel verenigingen in Vlaanderen en Brussel zijn op
zoek naar vrijwillige voorlezers. Iedereen Leest wil
ouderen tijdens de Voorleesweek bewust maken
van deze mogelijkheden. Hier laten we daarom
twee gepassioneerde voorlezers aan het woord.
Ze lezen voor in hun vrije tijd op verschillende
plekken en getuigen over wat voorlezen voor hen
betekent.
Guido Driessens (60) draait al vijf jaar
mee in de Boekenkaravaan, een Antwerps
leesbevorderingsproject dat vrijwillige voorlezers
uitstuurt naar kwetsbare gezinnen.
“Vijf jaar geleden werd ik ernstig ziek. Toen het
tijdens mijn revalidatie duidelijk werd dat ik nooit
meer aan de slag zou kunnen, dacht ik: moet ik
nu op een bankje gaan zitten en wachten op het
einde? Nee, dank u. Ik ging op zoek naar een zinvol
alternatief, liefst iets met kinderen en boeken. Ik
ben altijd een fervente lezer geweest. Als student
hield ik zelfs de schoolbibliotheek open en sindsdien
verslind ik alles. Lezen kan zelfs iets mystieks hebben,
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vind ik. Dat enthousiasme probeer ik door te geven
aan de kinderen van de Boekenkaravaan. Elke
woensdagnamiddag ga ik hen een uur voorlezen.
De laatste drie jaren ga ik ook op bezoek op een
woonwagenterrein. In het begin ging het moeizaam.
Ik voelde dat de bewoners zich afvroegen wat ik
kwam doen. Maar dat is voorbij. Als de kinderen nu
mijn auto de dreef naar hun terrein zien oprijden,
spurten ze er naartoe en willen ze direct weten welk
boek ik heb meegebracht.
Turks, Marokkaans of Senegalees: elke cultuur is
anders, maar de gezinnen zijn allemaal op hun
manier gastvrij. Zo nauw met hen in contact komen,
is een openbaring. Het negatieve beeld van mensen
met een andere achtergrond, is helemaal verkeerd. Ik
kom alleen maar enorm dankbare mensen tegen en
vind dat heel verrijkend.
Bij een gezin lees ik voor aan een of twee kinderen,
maar op het woonwagenterrein heb ik er soms zes
of zeven rond mij. Dé manier om ze mee te nemen
is met een mooi prentenboek. Dan kunnen ze een
deel van wat ik vertel visualiseren. Als er interactie
ontstaat of ze beginnen te vertellen over hoe het op
school is, dan is dat voor mij echt genieten.
Bij veel kinderen moet ik een taalbarrière
doorbreken. Dat gebeurt met wisselend succes. Mijn
laatste gezin was Armeens. De jongste was vijf jaar.
Toen ik hem begon voor te lezen, sprak hij heel
moeilijk Nederlands, maar de laatste keer kon hij
vlot meelezen. Ik stond versteld. De Boekenkaravaan
is een extra stimulans om Nederlands te leren. Daar
mogen we trots op zijn.
Voorlopig zijn de tekenen bij de dokter gunstig en
ziet het ernaar uit dat ik dit nog lang kan doen. Ik
hoop het ook. Na elk voorleesuur vertrek ik met een
tevreden gevoel.”
In verschillende steden lopen er projecten rond
voorlezen aan huis bij kwetsbare gezinnen, zoals
'Boekenbende aan huis' in Brussel, 'Boekbezoek'
in Oostende en 'Boek op Bezoek' in Gent.
Meer weten? Bekijk de voorleesprojecten op
www.voorlezen.be of neem contact op met deze
organisaties.
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Jacqueline Poppe
woonzorgcentrum.
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“Een drietal jaar geleden kwam ik te weten dat
Iedereen Leest ook vormingen geeft over voorlezen
aan ouderen. Ik had eerst geen flauw idee wat
ik me daarbij moest voorstellen, maar ik leerde
fantastisch veel bij. Dat je goede, korte teksten moet
uitkiezen bijvoorbeeld. De eerste keer dat we naar
het woonzorgcentrum trokken, stonden Lieve, mijn
compagnon, en ik in de lift naar elkaar te kijken: wat
nu? Het was meer dan een sprong in het diepe, zeker
omdat we ook aan dementerende bewoners gingen
voorlezen, maar het viel enorm mee.
Ondertussen komen we er drie keer per maand. Ik
zoek telkens een passend verhaal uit, bijvoorbeeld
over Pasen of over koningin Astrid, en lees dat dan
voor aan verschillende groepen. De mensen vertellen
ons daarna dikwijls over wat ze vroeger allemaal
uitgestoken hebben, heel plezierig.

“Weten
dat
we
dingen
losmaken bij mensen en dat
ze deugd hebben van onze
voorleesmomenten, daar geniet
ik het meest van.”
Het ontroerendst was het op Gedichtendag, twee
jaar geleden. Ik las ‘'t Is goed in ’t eigen hert te
kijken' van Alice Nahon voor en merkte dat een
bewoonster en haar dochter het woord voor woord
meezeiden. De dochter had tranen in de ogen,
want dat gedicht had blijkbaar altijd op het bureau
van haar vader gestaan. Die was in de Tweede
Wereldoorlog weggevoerd naar Duitsland en nooit
meer teruggekomen.
Weten dat we dingen losmaken bij mensen en dat
ze deugd hebben van onze voorleesmomenten, daar
geniet ik het meest van. Ik heb altijd gezegd: de dag
dat ik het zelf niet meer plezant vind, stop ik met
mijn engagementen. Maar daar heb ik echt nog geen
reden toe.”
LINC vzw geeft vormingen rond voorlezen aan
ouderen. Surf naar www.linc-vzw.be voor alle info.

Voorleesweek: 19 tot 27 november 2016

De jaarlijkse Voorleesweek wordt gecoördineerd
door Iedereen Leest. In opdracht van de Vlaamse
overheid stimuleert Iedereen Leest lezen en
leesplezier. Samen met verschillende partners wil
de organisatie bouwen aan een inspirerend en
stimulerend leesklimaat. Meer mensen aan het
lezen krijgen en levenslang lezen aanmoedigen is
het doel.

Op www.iedereenleest.be lees je alles over de
andere programma’s en campagnes van Iedereen
Leest en kan je je inschrijven voor de nieuwsbrief.
Volg hen ook op Facebook en Twitter!
Wil je als ouderenraad een activiteit organiseren
tijdens de Voorleesweek? Of andere organisaties
aansporen om dat te doen? Ga dan naar
www.voorlezen.be voor info en inspiratie.
Katrien Steyaert en Tine Kuypers, Iedereen Leest
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Ouderenvereniging FedOS geeft ouderen

een creatief platform

FedOS vzw heeft door de jaren heen een sterke
reputatie opgebouwd inzake het promoten van
kunst voor en door ouderen. Veelal wordt kunsten cultuurparticipatie door ouderen als een
eenrichtingsverkeer beschouwd, namelijk ouderen
worden aangemoedigd om kunst en cultuur te
consumeren als bezoeker van een tentoonstelling,
toeschouwer bij een voorstelling of deelnemer aan
een workshop. Er wordt té weinig stil gestaan bij
het feit dat ouderen ook producent van cultuur
zijn: ze schilderen, beeldhouwen, acteren, zingen,
dansen, fotograferen, schrijven, dichten, …

Oudere kunstenaars stellen tentoon

Kunstenaars +50 krijgen te weinig de
mogelijkheid om hun talent aan een groot
publiek te tonen. Zeker als ze dit talent pas op
latere leeftijd ontdekken, komen ze amper aan
de bak. Daarom presenteert FedOS jaarlijks zijn
Collectie KUNST+50 op de Zenith-beurs in de
Heizelpaleizen te Brussel. Daarnaast heeft FedOS
een uniek samenwerkingsakkoord gesloten met
‘Ethias Verzekeringen’ en hangt er in alle Vlaamse
Ethiaskantoren kunst +50 aan de muren. Tevens
organiseert de ouderenorganisatie expo’s op tal van
mooie locaties in Vlaanderen en Brussel.

“Het artistieke scheppingsproces stelt
mensen in staat actief te blijven”
François Matarasso
Kunstenaars +50 hebben heel wat in hun mars. De
vele positieve reacties op de tentoonstellingen zijn
hier het bewijs van. Velen zijn onder de indruk van
de kwaliteit en het niveau van de geproduceerde
kunst. Het imago van zondagsschilders zijn
ouderen al lang ontgroeid.
Kunst is immers een van de belangrijkste
constanten doorheen de geschiedenis van het
mensdom en de mens als individu. Kunst is van alle
(leef)tijden, generaties én culturen. Kunst overstijgt
het individuele en bouwt bruggen tussen mensen.
Kunst raakt en verbindt mensen, kortom kunst
maakt ons gelukkiger! Zowel het beoefenen als het
beleven van kunst doet ons genieten. Genieten van
het leven, genieten van elkaar. Lang leve kunst.
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“Aanraking met kunst is belangrijk
voor het democratisch samenleven.
Omdat kunst de geest vrijmaakt en de
blik verruimt.”
Hedy d’Ancona
Verschillende generaties samen

In dat kader is FedOS actief betrokken in het
Europees meerjarenprogramma ‘Long Live
Arts’ dat cultuurparticipatie door ouderen
wil stimuleren. Op 16 en 17 oktober 2014
organiseerden de partners van ‘Lang Leve Kunst’
samen met het departement CJSM van de Vlaamse
Overheid en de Engelse Baring Foundation een
werkconferentie in Londen. FedOS stelde tijdens
een workshop haar project ‘Art Generations’ voor.
Via dit intergenerationeel kunstproject zette FedOS
jongeren en ouderen samen aan het werk. De
focus van dit project lag enerzijds op de interactie
tussen verschillende generaties en anderzijds op de
productie van kunst.
Ook was FedOS aanwezig op 21 mei 2015 op de
Europese conferentie ‘Feel the Arts’ in Den Haag.
Het doel van deze Europese conferentie, ook in het
kader van 'Long Live Arts', was het vormen van
netwerken met vertegenwoordigers uit de kunst,
cultuur, zorg en welzijn. Tijdens deze conferentie
werd FedOS geïnspireerd en geprikkeld om een
nieuw intergenerationeel kunstproject op touw
te zetten. Het project draagt de naam ‘OP nieuwe
BENEN’ en loopt in samenwerking met Bie
Hinnekint van ‘The Courage to Grow Old’.
Het uitgangspunt van dit project is simpel: iedere
mens heeft zijn (levens)verhaal. Niet alleen de
grote drama’s of de opperste momenten van geluk
zijn van belang, ook kleine anekdotes hebben vaak
een diepere betekenis. Elk verhaal - hoe klein
ook - heeft zijn waarde en betekenis. Je verhaal
kunnen vertellen en beluisterd worden, doet
deugd en geeft nieuwe inzichten. Diegenen die de
verhalen beluisteren, steken er steevast iets van op
en komen tot nieuwe inzichten. Door jong en oud
hun verhalen aan elkaar te laten vertellen leren ze
elkaars leefwereld beter kennen! Kortom, iedereen
staat ‘OP nieuwe BENEN’.

"Achter elk kunstwerk zit er een
verhaal, elk verhaal wordt een
kunstwerk!"
Rudy Blauwbloeme
‘OP nieuwe BENEN’ is een duurzame
intergenerationele co-creatie waarbij jongeren
en ouderen van elkaar leren door met elkaar in
interactie te treden aan de hand van storycatching
(verhalen verzamelen) en storytelling (verhalen
vertellen). Met dit project brengt FedOS
verschillende generaties op een respectvolle en
creatieve manier samen om van elkaar te leren
en tevens de beeldvorming van de deelnemende
generaties (jong en oud) op een positieve wijze te
beïnvloeden.
Om de verhalen te verzamelen werd er een
specifiek concept ontwikkeld, namelijk het ‘Pop-Up
Verhalencafé’. In het Pop-Up Verhalencafé werden
jongeren en ouderen samengebracht om aan de
hand van een aantal eenvoudige methodieken
verhalen met elkaar te delen. Er werd in elke
Vlaamse provincie een gezellig intergenerationeel
Pop-Up Verhalencafé ingericht in samenwerking
met een school (leerlingen 2de of 3de graad).
In Brussel werd er een intercultureel Pop-Up
Verhalencafé ingericht in samenwerking met
de migrantenorganisatie VOEM vzw en het
gemeenschapscentrum Ten Noey.
Deze formule was een groot succes: door de
verhalen ontstond er op korte tijd heel veel
respect voor elkaar! Ouderen gingen de jeugd met
andere ogen bekijken en de jongeren ontdekten
de levenswijsheid van ouderen. Daarnaast kon
iedereen die dit wilde ook verhalen insturen.

kunstcreaties: schilderen, tekenen, fotografie,
grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater,
muziek en zang, dans, film, literatuur en poëzie.
Voor het verwerken van de verhalen in een
kunstvorm, wordt er samengewerkt met talentrijke
ouderen en jongeren onder begeleiding van
professionelen.
Zowel jong als oud worden uitgedaagd om zo
creatief en artistiek mogelijk uit de hoek te komen.
Alles mag en kan! Oud en jong kunnen samen
op pad of ze doen iets apart met elkaars verhalen.
Kortom, ze mogen elkaar én FedOS verbazen met
hun talent.
Al deze kunstcreaties worden gezamenlijk
voorgesteld in het
‘OP nieuwe BENENkunstenfestival +50’ dat plaatsvindt op zondag
14 mei 2017 in het Paleis van Schone Kunsten te
Brussel.
Heb jij interesse om deel te nemen aan een
kunstcreatie (producent) of wil je het resultaat
graag bewonderen als toeschouwer (consument)?
Neem dan contact op met FedOS vzw:
info@fedos.be of tel. 02 218 27 19.
Rudy Blauwbloeme, directeur FedOS vzw

De verzamelde verhalen werden gepubliceerd
in de ‘Op nieuwe BENEN-verhalenbundel’. De
bundel werd voorgesteld op 28 april 2016 tijdens
het ‘Creative Dinner', de officiële afsluiting van het
Europese programma ‘Long Live Arts’ te Brussel.
Het project stopt niet met ‘het verhaal’. Deze
verhalenbundel zal gebruikt worden als
uitgangspunt voor verschillende intergenerationele
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“Ik heb altijd van oudere mensen gehouden”

© Tutti Fratelli

Ze is ondertussen met pensioen, maar ze blijft
gaan. Hard gaan. Reinhilde Decleir (1948) is
oprichtster, bezielster en regisseur van Tutti
Fratelli. De Vlaamse Ouderenraad had een
gesprek met haar, over het leven, over de dood en
over veel daartussenin.
In 2003 (ze is dan 55 jaar) krijgt Reinhilde
Decleir de vraag van APGA (Antwerps Platform
voor Generatiearmen) of ze een toneelstuk wil
regisseren met zes mensen die niet bepaald veel
kansen hadden gekregen in het leven. Ze twijfelt,
niet zozeer over de opdracht, maar ze vraagt zich
af of het geen betuttelende beslissing was om die
mensen ‘creatief bezig’ te houden. Reinhilde schuift
de beslissing voor zich uit, maar voelde het wel
kriebelen. Het biedt de kans om, naast het lesgeven
in de Studio Herman Teirlinck ook zelf theater
te blijven maken en om zelf de zaken in handen
te nemen. Ze zegt “ja” en zo wordt Tutti Fratelli
geboren.

20

“We maken theater met heel
verschillende mensen. Ook in
leeftijd zie je hier veel diversiteit.
Mensen kunnen zoveel van elkaar
leren en dat effect is nog groter
als jong en oud samenwerken.”
Een huis voor velen

Tutti Fratelli creëert ontmoetingen tussen
kunstenaars en verschillende kansengroepen. Het
is een sociaal-artistieke werkplaats in het hart van
Antwerpen. Uit het samenkomen van artiesten
en kansarme mensen ontstaan maatschappelijke
én artistieke uitdagingen die leiden tot een
voorstelling. Verbeelding, woord en speler zijn
het vertrekpunt. Muziek, zang, beweging en beeld
flankeren de speler. De voorstellingen worden door
een breed publiek van zowel theaterkenner als leek
geapprecieerd. Tutti Fratelli is een huis voor velen,
een artistieke vrijplaats, met aandacht voor de
meest kwetsbaren, jonger en ouder.

“We maken theater met heel verschillende
mensen. Ook in leeftijd zie je hier veel
diversiteit. De oudste speler is eind de 70,
er zijn vijftigers, twintigers, … Vaak is er
een heel verschillende leefwereld tussen de
Fratelli. Het samenbrengen van verschillende
generaties is interessant. Mensen kunnen
zoveel van elkaar leren en dat effect is nog
groter als jong en oud samenwerken.”

Tutti Fratelli doet de lamp branden

“Nog al te vaak bestaat het verkeerde beeld
dat kansarme mensen niets kunnen, lui zijn
of dom zijn en nog al te vaak wordt er boven
hun hoofden gesproken. Bij Tutti Fratelli
spreken we mét de mensen en gaan we samen
aan de slag om goed theater te maken. De
meesten stappen hier iets anders buiten
dan dat ze binnenkwamen, en dat doet me
plezier.”

© Tutti Fratelli

“De ene staat in het donker, de andere staat
in het licht. Die in het licht ziet ge. Die in
het donker ziet ge niet” stelde Bertolt Brecht,
en dat is nu net wat Reinhilde doet. Ze haalt
kansarme mensen uit de duisternis, geeft hen
speelkansen en een betekenis. “Hier kunnen
ze anders kijken naar de wereld en naar
zichzelf in de wereld. We brengen mensen
samen en maken kwalitatieve voorstellingen.”
De lat ligt hoog, dat geeft Reinhilde zelf ook
aan. Er wordt gewerkt aan ademhaling,
stemplaatsing, het leggen van de juiste
accenten, het vinden van de goede toon, het
aanhouden van de juiste timing, hoe pauzes
te plaatsen, samenspelen, hoe teksten uit het
hoofd te leren, in het goede licht gaan staan,
er zijn zangstonden, … De Fratelli moeten
werken.
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Artistiek en sociaal

Reinhilde startte vanuit een artistiek oogpunt
met Tutti Fratelli. Ze wilde theater maken met
kansarmen. Het sociale aspect en de groep
is daarbij enorm belangrijk, maar zonder het
artistieke aspect zou ze het niet kunnen. “Toch zijn
de verhalen, de mensen, en de mooie momenten
ook van cruciaal belang om dit te doen. Een
aantal jaren geleden was er een vrouw van begin
zeventig die hier via via terecht kwam omdat ze
eigenlijk heel eenzaam was. Door de etentjes, de
feestjes, de uitstappen en de babbelmomenten
is zij hier helemaal opengebloeid en schittert zij
ook als actrice. Ze straalt haar geluk uit. Die twee
elementen zijn dus niet van elkaar los te koppelen.”

“Het ogenblik dat je beseft dat
de opdrachten beginnen af te
nemen, doet wat met een mens.”

De oude vrouwtjes

Reinhilde is zelf ook de zestig gepasseerd
ondertussen. Wat doet dat met een actrice?
“Je wordt geconfronteerd met het feit dat er
mensen in je omgeving sterven en dat niet alles
meer zo vlot gaat. Mijn knoken durven al eens
protesteren bijvoorbeeld. En dan vraag ik me wel
eens af hoe lang ik het allemaal nog zal volhouden.
Het moment dat ik afhankelijk wordt van anderen,
dan ga ik liever. Dan hoop ik dat ik de kracht
heb om te kunnen gaan. Maar in mijn geest ben
ik precies nog even jong als toen ik pas begon
met acteren. Het is natuurlijk wel zo dat jongere
acteurs vaker gevraagd worden voor bepaalde
rollen. Het ogenblik dat je beseft dat de opdrachten
beginnen af te nemen, doet wat met een mens.
Beteken je nog wel iets? Aan de andere kant zijn
er dan weer rollen waarbij specifiek gevraagd
wordt naar oudere acteurs. Voor die rollen kom je

© Tutti Fratelli
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“Eigenlijk vind ik het wel
fijn om ouder te zijn.”
plots in aanmerking. Ik kan me wel druk
maken in de manier waarop die rollen
vaak omschreven worden. ‘De oude
vrouwtjes’ bijvoorbeeld, als jonge regisseur
sta je daar niet altijd bij stil, maar het
taalgebruik kan echt wel anders. Ook het
betuttelen van ouderen is iets waar ik niet
mee om kan.”
“Eigenlijk vind ik het wel fijn om ouder
te zijn. Ik denk niet dat ik vroeger zou
gekund hebben wat ik nu kan. Doorheen
de jaren gebeuren er belangrijke dingen: je
bent je veel bewuster van bepaalde zaken
en je staat anders in het leven. Daarom
heb ik ook altijd van oudere mensen
gehouden: ze stralen een zekere wijsheid
uit en kunnen je meenemen in boeiende
verhalen. Dat vind ik enorm fascinerend.”
Tutti Fratelli speelt Addio Amore op 11,
12 en 13 november 2016 in De Roma
en op 9, 10 en 11 december 2016 in de
Bourlaschouwburg.

Meer informatie
www.tuttifratelli.be

© Tutti Fratelli

Interview door Veerle Quirynen,
stafmedewerker
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Kunstdoetleven!

Ouderen en cultuur in Sint-Niklaas
We leven langer en dat creëert nieuwe
uitdagingen en kansen voor onze samenleving.
Het belang van een leeftijdsvriendelijk beleid
wordt steeds groter. 15.000 inwoners (of 20%
van de inwoners) van de stad Sint-Niklaas zijn
65 jaar of ouder. Ook het aantal inwoners ouder
dan 80 jaar neemt toe. Op dit moment zijn 4500
inwoners in Sint-Niklaas al 80-plussers. Het is
een prioritaire doelstelling om van Sint-Niklaas
een leeftijdsvriendelijke stad te maken. Dit
beleid moet maatregelen bevatten die meer
kansen creëren voor ouderen om gezond en
actief ouder te worden.
Onderzoek
heeft
uitgewezen
cultuurparticipatie een positief
effect heeft op het welbevinden
en de gezondheid van ouderen.
Ook personen met een grote
zorgbehoefte of mensen met
dementie zijn nog in staat
om actief kunst te beoefenen.
Deelnemen
aan
culturele
activiteiten en kunst creëren
zijn voor ouderen een bron van
expressie en zingeving en hebben
bovendien een positieve impact op
de sociale cohesie.

dat

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas
ziet dan ook de vele voordelen van
de verbinding van kunst met zorg
en welzijn. Met het stadsproject
KUNSTDOETLEVEN! (2016 –
2018) willen we de actieve deelname van ouderen
aan kunst en cultuur verhogen. De eerste stap is
een sterke samenwerking bewerkstelligen tussen de
diensten van cultuur enerzijds en de diensten van
welzijn en zorg anderzijds. De stad wil eveneens
acties opstarten om leeftijdsdiscriminatie tegen te
gaan (vooroordelen, uitsluiting, te weinig rekening
houden met ouderen). Belangrijk hiervoor is
een dynamisch en positief beeld van ouderen en
het ouder worden. Het faciliteren en zichtbaar
maken van kunstuitingen voor en door ouderen
dragen bij aan een positieve beeldvorming van
ouderen. Tenslotte biedt kunstbeoefening ook veel
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mogelijkheden tot intergenerationele contacten,
wat ten goede komt aan de solidariteit tussen de
generaties.
Ook de stedelijke ouderenraad werkt mee aan dit
project. Hij zoekt toenadering tot de cultuurraad
door bijvoorbeeld agendapunten uit te wisselen,
het belang van de matinees in de stedelijke
stadsschouwburg in de kijker te zetten, … In de
Ouderenweek zal er op vraag van de ouderenraad
ook extra vervoer ingelegd worden om ouderen
vanuit de deelgemeentes vlot te laten deelnemen
aan de activiteiten. Vanuit de cultuurraad en de
ouderenraad is er eveneens vertegenwoordiging in
de klankbordgroep van KUNSTDOETLEVEN!.

Acties in Sint-Niklaas

Er bestaan al enkele mooie voorbeelden van acties
in Sint-Niklaas. Binnen de woonzorgcentra van
het OCMW is de zangroep Cantanos opgericht
waarin personen met dementie zingen. Samen met
het Bloemetjeskoor, een koor voor personen met
een beperking, treedt Cantanos ook buiten het
woonzorgcentrum op.
Vanuit de Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans maakt men af en toe de oversteek
naar woonzorgcentrum Het Hof om te zingen of

musiceren voor en met de bewoners. Bovendien
nodigt het stedelijk museum de bewoners van de
aanpalende serviceflats uit om op bezoek te komen.
In woonzorgcentrum Ter Wilgen heeft men vorig
jaar een tovertafel aangekocht. De tovertafel
tovert lichtanimaties op tafel met zeer eenvoudige
opdrachten zoals vallende blaadjes die weggeveegd
kunnen worden. De animaties prikkelen de
bewoners (met dementie) om erop te reageren. Ze
bevorderen zelfs het contact met andere bewoners
of familie.
Ook buurtwerkingen zijn actief met kunst
bezig. De kortfilm Levende Zielen, een initiatief
van stedelijke buurtwerking Elisabethwijk in
Sint-Niklaas, is reeds bekroond met de zilveren
Publica-award (de Matexi award) voor het meest
verbindende
buurtinitiatief.
Buurtbewoner
Johan Dehandschutter en zijn kompaan Francis
Vanhoutte, beiden docent aan de Academie voor
Schone Kunsten van Antwerpen, zijn de regisseurs
en zij werkten in samenspraak met de buurt het
scenario uit.
In het najaar van 2016 zullen eveneens enkele
nieuwe, inspirerende acties specifiek voor
en door ouderen van start gaan. Zo start
KUNSTDOETLEVEN! in het komende schooljaar
een intergenerationeel project op in samenwerking
met de school Forum Da Vinci en Johan Baeyens
van Gemeenschapscentrum De Zeyp. De bedoeling
is om bijeenkomsten te organiseren waarbij
jongeren vanuit de school en ouderen vanuit
serviceflats in de buurt samen iets creëren.
De Dienst Toerisme zal op zijn beurt een
vorming aanbieden aan zijn gidsen rond het
thema dementie, zodat de dienst toegankelijke
gidsbeurten kan aanbieden aan deze doelgroep.
In de Vrije Ateliers, een onderdeel van het
cultuurcentrum, zal een namiddag georganiseerd
worden waarbij ouderen kennis kunnen maken
met het aanbod via demonstraties. Er wordt dit
jaar zelfs voor de eerste keer een musicalaanbod
voor senioren gelanceerd. De nadruk ligt er op
je talenten ontdekken en ontwikkelen op je eigen

ritme. Je hoeft geen kunstenaar of ervaren danser te
zijn om hiermee te starten.
Het is nodig om de verbinding cultuur en welzijn
te behandelen op verschillende beleidsniveaus.
Op 29 en 30 mei 2017 organiseert de stad in
samenwerking met de Vlaamse overheid een
conferentie in de Stadsschouwburg. Hiermee willen
we organisaties en personen uit de welzijns- en
zorgsector enerzijds en kunst- en cultuursector
anderzijds, informeren, inspireren en tot acties
aanzetten.
De stad Sint-Niklaas is ook partner in het Europees
project ‘Long Live Arts inspires Age Friendly
Cities’. Via die weg is uitwisseling met andere
Europese steden mogelijk.
Sara Janssens,
adviseur Seniorenbeleid Stad Sint-Niklaas
03 778 37 19 - sara.janssens@sint-niklaas.be
Patricia Maes,
adviseur Vrijetijdsparticipatie Stad Sint-Niklaas
03 778 33 79 - patricia.maes@sint-niklaas.be
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Deze inspiratiegids hoort bij de
Ouderenweekcampagne 2016.
Secretariaat Vlaamse Ouderenraad vzw
Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel
Tel.: 02 209 34 51 - 0472 445 313
E-mail: info@vlaamse-ouderenraad.be
Website: www.vlaamse-ouderenraad.be
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