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Kijken met je hart is een uniek project waarbij ontmoeting tussen de kinderen 
van de Freinetschool en de  bewoners van de Lodewijk van Deysselhof centraal 
staat. 
In de wintermaanden maakten we wekelijks, kou, wind en regen trotserend, 
een knusse huiskamer in één van de portieken. Bewoners van de flat kwamen 
af en aan om hun post te halen of een praatje met ons te maken. Al snel 
raakten bewoners enthousiast over het project en melden de deelnemers voor 
interviews zich aan. 

Tijdens de interviews waren kinderen nieuwsgierig naar de talenten van de 
bewoners en dat heeft tot bijzondere bezoeken geleid. De leerlingen hebben 
niet alleen een kijkje in de talenten van bewoners gekregen maar ook hun eigen 
talenten ontdekt.  

Deze catalogus geeft een kijkje in de keuken van de  bijzondere samenwerking 
met leerlingen en bewoners. Wij vinden het resultaat fantastisch. 

Bedankt allemaal!

Helma Vlemmings
Iris de Ruiter

Inleiding
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Meneer (Erik) Verbeek heeft een droom. Hij wil een reis om de wereld maken. 
Vrijheid is heel belangrijk voor hem. Zijn hobby’s zijn fietsen en vliegeren. 
Helemaal boven in de flat is een bijzondere plek voor meneer Verbeek, omdat 
hij dan van het mooie uitzicht kan genieten. In dit kunstwerk laat ik zien welke 
dingen belangrijk zijn voor meneer Verbeek.

Reis om de wereld
Leerling-Kunstenaar

Brett Moerman
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Heelal met sterretjes en dinosaurus
Leerling-Kunstenaar

Dunya Ali

Er liggen fossielen en een mammoetkies in een kast in de kamer. Meneer 
Langelaan heeft ook veel boeken over fossielen en over dinosaurussen. Het 
heelal, de sterren en planeten vindt hij ook interessant. Meneer Langelaan houdt 
ervan om veel dingen te weten. Hij is altijd aan het lezen en het leren. Ik heb een 
kunstwerk gemaakt en het heelal met draden aan sterren en dinosaurussen 
verbonden.
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I LOVE ENGELAND
Leerling-Kunstenaar

Lariesa de Roon

De droom van mevrouw Langelaan is om in Engeland te gaan wonen. In een 
kamertje staat een tafeltje waar ze vaak thee drinkt. Mevrouw Langelaan heeft 
speciale Engelse theeserviezen. Ook leest ze graag boeken over Engeland. Ze bakt 
graag cup cakes of andere dingen voor bij de thee. Roze, rozen en bloemetjes 
vindt mevrouw Langelaan mooi. Ik hou daar ook heel erg van, dus daarom heb ik 
het kunstwerk zo gemaakt.
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Mozaïek
Leerling-Kunstenaar

Nina van der Veen

Mooie doosjes en knoopjes in alle kleuren. Dat is de verzameling van mevrouw 
Kranendonk. Ze verzamelt doosjes en knoopjes omdat ze die mooi vindt. Ze 
houdt van rust en stilte. Mevrouw Kranendonk wilde graag balletdanseres 
worden, maar door een ongeluk kon dat niet meer. Ze kijkt op de televisie graag 
naar ballet. In het kunstwerk zitten rust, kleur, knoopjes en de beweging van 
ballet.
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De tijger
Leerling-Kunstenaar

Stefan So

Ik heb dit kunstwerk zo gemaakt, omdat zijn lievelingsdier een tijger is. Zijn 
lievelingskleur is oranje omdat hij dat een vrolijke kleur vindt. Meneer Van 
Brussel kan heel goed achteruit salto’s maken. Dat is zijn talent.
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Mevrouw Boshuijzen houdt heel veel van knutselen. Overal in haar huis staan 
knutselwerkjes. Ze is altijd bezig met knutselen. Ze heeft laten zien dat ze 
steentjes op truien maakt. Die verkoopt ze en dan kan ze nieuwe truien kopen 
waar ze dan weer steentjes op maakt. Mevrouw Boshuijzen heeft een heleboel 
huisdieren. Ze heeft nog geen hondje. Daarom heb ik een hondje gemaakt.

Hondje
Leerling-Kunstenaar

Fatimazhra Skalli
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Vrouw
Leerling-Kunstenaar
Yahya Abduhraman

Mevrouw Kahkoie is kunstenaar. Ze kan heel mooi tekenen en schilderen. In een 
map zitten tekeningen van haar dochters en van andere mensen. De schilderijen 
van mevrouw Kahkoie zijn kleurig en krachtig. Mevrouw Kahkoie is een krachtige 
vrouw. Dat wil ik in mijn kunstwerk, een tekening natuurlijk, laten zien.
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In de kamer van meneer Rosa staat een groot aquarium. Er zitten heel veel 
verschillende soorten vissen in. Meneer Rosa houdt veel van zijn vissen en van 
zijn aquarium. Ook houdt meneer Rosa veel van kinderen. Daar organiseert 
hij vaak dingen voor. Zelf vind ik het leuk om te voetballen. Daarom heb ik een 
combinatie gemaakt van zijn passie en de mijne.

Voetballende vissen
Leerling-Kunstenaar
Omar Markovinovic



10

Mevrouw Schouten houdt van televisie kijken, van bloemen, van fietsen en van 
Mink. Mevrouw Schouten gaat heel graag naar buiten om te fietsen. Fietsen 
geeft haar een gevoel van vrijheid. Haar huis staat vol mooie bloemen in vazen. 
Dat Mink haar een lieve oma vindt, vindt ze heel fijn.

De mooie bloemen
Leerling-Kunstenaar

Denyce Hollander
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Boekenwurm
Leerling-Kunstenaar

Zeid Barwari

Om zijn werk beter te kunnen doen had meneer Schouten meer kennis nodig. 
Door veel te studeren lukte dit goed. Meneer Schouten houdt nog steeds van 
studeren. Zijn studeerboeken staan in een grote kast in de kamer. Met zijn 
kleinzoon Mink leest hij deze boeken opnieuw. Meneer Schouten houdt veel van 
Mink. Aan de muur hangen dan ook veel foto’s van Mink.
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Meneer Rust werkt voor ouderen in een bejaardentehuis. Hij wil zijn eigen 
bejaardentehuis oprichten, waar het net zo gezellig is, als in zijn eigen huis. 
Daarom heb ik een Rust-huis gemaakt. Ook helpt hij graag mensen. Meneer Rust 
houdt van reizen. Hij is al in heel veel landen geweest. Zijn allergrootste droom 
is vrede.

Het Rust-huis
Leerling-Kunstenaar

Batuhan Yorulmaz
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Angola
Leerling-Kunstenaar

Nadia Bachrafi

In de kamer staat een eettafel. Die vindt mevrouw Cosalcao heel mooi. Ze heeft 
lang moeten sparen voor ze die tafel kon kopen. Het is een tafel waar je met veel 
mensen aan kan zitten. Ze zou willen dat ze met haar familie en haar vrienden 
aan die tafel kon zitten. Ze mist haar familie en vrienden heel erg. Haar droom is 
om naar Angola te gaan en haar familie weer eens te zien. Dit schilderij lijkt op 
een schilderij van een kunstenaar uit Angola. Ik heb het nagemaakt om haar een 
stukje van Angola te geven.
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Auto op doos met danser erin
Leerling- Kunstenaar

Ravjaar Ahmed

Mevrouw Walravens houdt van dansen en van muziek. Een echte prinsessenjurk 
dragen is haar droom. Thuis danst ze graag op allerlei soorten muziek. Van Zuid-
Amerikaanse muziek wordt ze echt vrolijk. Met de auto gaat mevrouw Walravens 
overal naar toe. Zonder een auto zou ze nergens komen! In dit kunstwerk komen 
de auto en de liefde voor het dansen bij elkaar.
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Een eigen auto heeft Mevrouw Zandvliet niet, maar ze droomt wel over een rode 
Audi Quattro. Ik vind de Audi Quattro de mooiste auto die er is, daarom maak ik 
die voor mevrouw Zandvliet. Zo kan ze snel naar haar werk. Voor het Leger des 
Heils werkt ze vrijwillig. Ze verkoopt dan tweedehands kleren voor weinig geld. 
Dat geld is voor een goed doel. 

De rode auto
Leerling-Kunstenaar

Quinten de Boer
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De mooie vaas die bij mevrouw Angelo op tafel staat heeft ze samen met haar 
zus gemaakt. Het is een soort mozaïek van heel kleine stukjes. Ze heeft er een 
maand over gedaan. De vaas doet haar aan Brazilië denken. Mevrouw Angelo 
houdt van Brazilië, van de zon en van schoonmaken. Dansen, katten en kinderen 
vindt ze ook leuk. Dat laat ik allemaal zien in dit kunstwerk.

Het Braziliaanse bos
Leerling-Kunstenaar

Ahmed Jabori
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Motor met een wens
Leerling-Kunstenaar

Melisa Yilmaz

Met haar vader ging mevrouw Vermeulen veel naar motorraces kijken. Dat vond 
ze leuk en cool. Binnenkort gaat ze haar motorrijbewijs halen. Dan kan ze zelf 
op de motor rijden. In haar huis staan veel boeddha-beeldjes. Die vindt ze mooi. 
Boeddha geeft haar rust. Eén beeldje is speciaal omdat ze die van haar zus heeft 
gekregen. Ze staat positief in het leven. Ze heeft veel doorzettingsvermogen, 
maar ze wil er nog wel wat bij.
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Mevrouw Silva houdt van haar dochter die fotomodel is. Van haar hondje Cica 
en van de moderne en antieke meubels in haar huis. Ze houdt van fitnessen. Ze 
houdt van de kleur rood omdat het de kleur van je hart is. Haar talent is dat ze 
heel goed kan luisteren. Uit haar verhaal heb ik  houden van, luisteren en vrede in 
haar kunstwerk verwerkt. De droom van mevrouw Silva is vrede in de wereld. Dat 
is ook mijn toekomstdroom.

Liefde en vrede
Leerling-Kunstenaar

Melisa Kursun



1918

Op het schilderij zie je de woonkamer van meneer Doedens. In de groene kist 
zit hout. Van dat hout maakt hij dingen. Dingen maken doet hij het liefst. Hij 
maakt van alles. Toen hij de kist opendeed om het hout te laten zien, sprong zijn 
kat erin. Zie je zijn oortjes? De boeken in de kast heeft hij van zijn opa gekregen. 
Omdat meneer Doedens niet van lezen houdt, gebruikt hij die boeken om de 
planken in de kast te ondersteunen. De vriendin van meneer Doedens schildert. 
Daarom vond ik het leuk een schilderij te maken.

De binnenkant van het huis
Leerling-Kunstenaar

Ravin Ahmed
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Via twitter kan iedereen meelezen en meekijken:

Twitter
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Op donderdag 1 december stappen Helma Vlemmings en Iris de Ruiter voor de 
eerste keer de hal aan de Lodewijk van Deysselhof binnen. We maken een zitje in 
de hal en verrassen mensen met onze aanwezigheid. 
Vaak kijken mensen verwonderd en wat lachend onze kant op. Op de vraag of ze 
weten waarom we hier zitten, krijgen we wisselende antwoorden. Een deel heeft 
het in de brief van Vestia gelezen, anderen weten het niet. Dan vertellen we 
wie we zijn en wat we doen. De reacties op onze aanwezigheid zijn positief. We 
hebben bijzondere gesprekken met bewoners.

Twee dames uit Somalië plo!en neer op de krukjes. De ene lacht en zegt: “Ik ben 
goed geïntegreerd hoor! Ik koop kaas en stroopwafels om cadeau te geven aan 
mijn familie in Frankrijk”.

In een logboek houden we onze bevindingen bij. 

Hoe het allemaal begint...
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Er zijn twee ingangen in de flat. Bij beide ingangen plakken we een sticker met 
de tekst van de rap. Dat is een ingewikkeld karwei. Als we denken dat het gelukt 
is, blijkt de sticker een beetje scheef te zitten. Iris vindt het wel goed zo, maar 
Helma is onverbiddelijk.

De rap staat net op de muur als twee jongetjes langs komen. Ze zijn bij hun opa op 
bezoek. Op ons verzoek willen ze de rap best even begeleiden. En daar gaan ze. Vol 
overgave geven ze het ritme aan terwijl Helma rapt en Iris filmt.

Op verschillende dagen en tijdstippen zetten we ons tafeltje in één van de twee 
hallen. De ene keer zien we meer mensen dan de andere keer. In de middelste hal 
is het wat intiemer, omdat de hal iets kleiner is. Daar ontmoeten we ook meer 
mensen dan in de andere hal. Ondanks de kou gaan we altijd naar huis met een 
warm gevoel.

Soms roept onze aanwezigheid bijzondere vragen op…“Zijn jullie van de Jehova’s 
getuigen?”

We ontmoeten bijzondere mensen en we horen bijzondere verhalen.
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Op maandagmiddag 5 maart stappen we groep 5/6 naar binnen. Zestien 
kinderen kijken ons verwachtingsvol aan (2 kinderen zijn afwezig). Eerst een 
rondje namen en dan de rap oefenen. Het gaat nog beetje stroef, maar na de 
tweede les  rolt de rap al als vanzelf uit hun monden. We oefenen in ‘kijken met 
je hart’. De kinderen interviewen elkaar en benoemen wat ze mooi aan de ander 
vinden. Ze kiezen een inspiratiekaart die ze bij het interview met hun bewoner 
en het maken van de kunst mogen gebruiken.
Helma laat zien wat zij als kunstenaar maakt. Ze leert de kinderen met andere 
ogen kijken. Ze leert de kinderen ‘kijken met hun hart’.

Helma laat de kinderen haar inspiratieboekje zien. Brett is zeer geïnteresseerd. 
Hij kijkt er na afloop uitvoerig in en praat er langdurig met Helma over.

In sneltreinvaart stomen we de kinderen klaar voor het houden van de 
interviews. We hebben het over gesloten en open vragen, over hoe je een 
bewoner benadert en over hoe je van je interview een kunstwerk kan maken.

Juf Anja: “De kinderen hebben veel geleerd. Goed naar elkaar luisteren, je echt in 
de ander verdiepen, het lef hebben om met onbekende mensen te praten, goed 
op papier zetten wat je hebt gehoord en plezier in iets maken dat over een ander 
gaat.”

De klas in
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En dan gaan we op pad. De kinderen interviewen 2 aan 2 (in bijzijn van een 
volwassene) een bewoner. Het ene kind stelt de vragen, de ander schrijft de 
antwoorden op. Het is best spannend. Wie doet de deur open en waar kom je 
terecht…  Alle gesprekken zijn bijzonder. De bewoners geven  open en eerlijk 
antwoord op de vragen. Een vraag als ‘wat zijn uw talenten’ brengt zonder 
uitzondering een glimlach op het gezicht van de bewoner. 
Enkele bewoners die zich opgegeven hadden, bleken niet te kunnen op onze 
tijdstippen. Gelukkig zijn er andere bewoners gevonden.

Wat beteuterd loopt een groepje kinderen terug naar school. Hun bewoner was 
niet thuis. Aan een mevrouw wordt gevraagd of ze ‘in wil vallen’. Aanvankelijk zegt 
ze nee, omdat ze net uit de nachtdienst komt, maar als ze de teleurstelling ziet, 
roept ze het groepje terug en laat ze zich toch interviewen.

Op school werken de kinderen de interviews uit. 
Één van de uitgewerkte interviews:

Ik ben te weten gekomen dat mevrouw de Lange Laan hem man heeft opgegeven 
voor het interview. Hij vond het in interviewen leuk. Waarom? Omdat hij zichzelf 
wil leren kennen. Hem lievelingsplek in de flat is de fietsenmaker. Als hij daar is 
zorgt het voor gezelligheid. Hem hobby`s zijn fossiele dingen kopen, en hij hoopt 
dat hij in de toekomst ook wat vind. Hem lievelingskleur is groen omdat het de 
kleur van de natuur is.
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Om de vertaling van interview naar kunstwerk te maken, maken de kinderen 
eerst een moodboard over hun bewoner. 

Daarna gaan we in twee rondes de kunstwerken maken. Eerst wordt het 
denkwerk verricht en maken ze grove opzet. De tweede keer maken de kinderen 
er kunst van. De kinderen krijgen ter ondersteuning, inspiratiefoto’s van 
bestaande kunstenaars. Makkelijk voor wie het moeilijk vindt.

De tafel staat vol met kunstmaterialen. “Mogen wij dat allemaal gebruiken? Is dat 
speciaal voor ons gekocht?” Dat het speciaal voor de kinderen is gekocht, vinden ze 
bijzonder.

Tenslotte schrijven de kinderen een tekst over hun kunstwerk.
Het resultaat van beide staat in deze catalogus.

Kunst maken
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Als Iris de klas in komt om samen met de kinderen teksten bij hun kunstwerken 
te maken, vragen ze waar Helma is. Sommige kinderen verwarren onze namen. 
We hebben ons zo als duo gepresenteerd dat kinderen ons als een twee-eenheid 
ervaren. Daar waar Helma de kinderen in de kunst stimuleert, doet  Iris dat met 
teksten en taal. Door de combinatie van onze kwaliteiten zijn we in staat de 
talenten van de kinderen optimaal te benutten en te stimuleren. Het is mooi om 
te zien dat het ene kind opbloeit bij het schrijven van een tekst, terwijl de ander 
steengoed is in interviewen en een derde gaat stralen bij het maken van kunst.
Als we in de hal bewoners aan het werven zijn, merken we dat bewoners het 
fijn vinden dat er aandacht is voor hun verhaal. Zomaar even zitten en praten 
vinden mensen prettig. Wij vinden het bijzonder dat mensen zomaar hun 
verhaal vertellen. Daar worden we warm van tijdens de koude dagen. Bewoners 
vinden het leuk om kinderen te woord te staan. Het idee dat er van hun verhaal 
een kunstwerk gemaakt wordt, vinden ze soms wel spannend. In elk geval zijn ze 
nieuwsgierig naar het eindresultaat. 

Nawoord
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Kijken met je hart is een Kunst in de 
Wijkenproject, Kunst in de wijken is een 
gemeentelijk cultuurprogramma waarbij 
bewoners en kunstenaars samenwerken. 
Bewoners geven hiermee meer betekenis 
aan hun dagelijks leven, straat, stad, 
buurt of groep. Meer informatie:

www.kunstindewijken.nl
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Colofon



Kijken met je hart is
kicken om te doen,

want je ziet zoveel meer
dan je anders zou doen.

Als je kijkt met je hart
naar de flat, naar elkaar,

zie je zelf EN samen
meer talenten van elkaar!


