Persbericht

STUDENTEN ODISEE ORGANISEREN EXPO MET
KUNSTWERKEN VAN ZORGCENTRUMBEWONERS
Studenten Orthopedagogie van hogeschool Odisee brachten met een bijzonder initiatief
de bewoners van woonzorgcentrum De Wilg (Opwijk) in contact met dorpelingen uit de
buurt. “We vroegen aan de zorgcentrumbewoners – mensen met een verstandelijke
handicap – om kunstwerkjes te maken. Die werden vervolgens tentoongesteld aan de rest
van de wijk.”
De Wilg is een woonzorgcentrum voor personen met een verstandelijk handicap. Het centrum
ligt in de Millenniumstraat in het Vlaams-Brabantse Opwijk. Om het contact tussen de
bewoners van De Wilg en de buurtbewoners van de straat te stimuleren, organiseerden drie
studenten Orthopedagogie van hogeschool Odisee een tentoonstelling. “Uit een enquête die
we uitvoerden onder de bewoners bleek dat zes op de tien meer contact wilde met de rest van
de buurt”, vertelt studente Amelie Chanet, die het project leidde samen met Eline Somers.
“Daarom besloten we om voor onze bachelorproef van Odisee een ‘community building’project op te starten. Eerst vroegen we aan de bewoners van De Wilg om knutsel- en
schilderwerkjes te maken over de buurt. Die kunstwerken brachten we vervolgens samen in de
pop-uptentoonstelling ‘Koffie en kunst’.”
Persoonlijke verhalen
“De bewoners van de Millenniumstraat konden op die tentoonstelling de kunstwerken
bewonderen en tegelijk een praatje maken met de bewoners van De Wilg”, vult studente Eline
Somers aan. “Dat alles onder het genot van een lekkere kop koffie – vandaar de naam van de
tentoonstelling. Via een iPad konden de bezoekers bovendien filmpjes bekijken waarin de
Wilg-bewoners uitleggen welke persoonlijke verhalen achter hun kunstwerken schuilgaan. Als
toemaatje konden de bezoekers een kunstwerk mee naar huis nemen als ze de kunstenaar
zouden uitnodigen voor een tas koffie. Op die manier creëerden we een laagdrempelig project
waarmee we een eerste zaadje plantten in het contact tussen de buurt en de bewoners van De
Wilg!”
Foto’s van Amelie, Eline en de tentoonstelling kunt u downloaden via https://we.tl/bmMbU56l0n.
Meer informatie
Amelie Chanet, student Orthopedagogie Odisee. E-mail: amelie.chanet@student.odisee.be.
Eline Somers, student Orthopedagogie Odisee. E-mail: eline.somers@student.odisee.be.
Elke Emmers, Coördinator bachelorproeven Orthopedagogie Odisee. E-mail:
elke.emmers@odisee.be. Tel: 02-609 37 71.
Filip Clarisse, Diensthoofd Marketing & Communicatie Odisee. E-mail:
filip.clarisse@odisee.be. Tel: 02-210 12 27.
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Over Odisee
Odisee biedt 25 bacheloropleidingen in zes studiegebieden (Lerarenopleiding, SociaalAgogisch Werk, Biotechniek, Gezondheidszorg, Bedrijfskunde en Technologie) en diverse
vervolgopleidingen. De instelling wil state-of-the-art onderwijs aanbieden d.m.v. een integraal
talentbeleid waarbij superdiversiteit en een verankering in het werkveld speerpunten zijn. Ze
heeft campussen in Aalst, Brussel, Gent en Sint-Niklaas. Voor meer info, surf naar
www.odisee.be.
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