
  

 

 

 

  

 

13de Kunstweek van MPI Oosterlo vzw is opnieuw een groot succes 

De kunstweek van MPI Oosterlo vzw is een inclusieve speelweek voor kinderen met en zonder beperking tussen 
6 en 12 jaar. Gedurende een hele week kunnen er overal cowboys en indianen gespot worden op het domein 
van MPI Oosterlo. ‘Cowboys en indianen’ is dan ook het thema van deze kunstweek en alle speel- en 
kunstateliers geven hieraan een eigen invulling. ‘Zo sjorren we een indianenkamp, koken we cowboy-eten, gaan 
we op zoek naar goud, dansen we op één lijn (linedance), trachten we in de roos te schieten met onze pijl en 
boog, …’ vertelt Sarah Van den Heyning van de speelpleinwerking van MPI Oosterlo.  
 
Inclusieve speelweek 
30 kinderen met en 30 kinderen zonder beperking nemen deel aan de kunstweek, georganiseerd door SAS, 
dienst activiteiten van MPI Oosterlo. Het inclusieve karakter van deze speelweek beperkt zich niet tot de 
deelnemende kinderen, maar ook bij de animatoren is er een mix van jongeren met en zonder beperking. Vanaf 
12 jaar kunnen jongeren met beperking meehelpen als co-animator. Jongeren zonder beperking kunnen een 
opleiding volgen en eenmaal 16 jaar zelf als vrijwillger deelnemen. ‘Het is fijn te zien dat jongeren die vroeger 
als kind deelgenomen hebben aan de speelweek nu terugkeren als animator’, vertelt Sarah. De 
speelpleinwerking van MPI Oosterlo is als lid van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) een erkend 
jeugdwerkinitiatief waardoor het ook een stageplaats voor animatoren is. 
 
Kennismaking met kunstdisciplines 
De kinderen worden al spelend ondergedompeld in verschillende kunstdisciplines zoals dans, drama, muziek en 
beeldende kunst. Zo wordt een linedance aangeleerd, maken de kinderen een groot paard van 
recyclagemateriaal, leren ze sjorren, gaan ze op zoek naar goud, maken ze indianentotems, spelen ze djembé, … 
De kampdans mag uiteraard ook niet ontbreken. Op het einde van de week tonen de kinderen trots hun 
kunstwerken en dansjes aan hun ouders tijdens het toonmoment. Een prachtige afsluiter van een fantastische 
week. 
 
Achtergrond bij MPI Oosterlo: 
MPI Oosterlo vzw is een dienstencentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, al 
dan niet met bijkomende problemen. We bieden verschillende trajecten en ondersteuningsvormen aan in alle domeinen 
van het leven:  wonen, werken, leren, vrije tijd, sport en cultuur. Inclusie staat hoog in ons vaandel. We werken vanuit 
principes als ‘volwaardig burgerschap’ en ‘kwaliteit van leven’ 
www.mpi-oosterlo.be of volg ons op Facebook of Twitter 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn niet langer een afkorting en mogen niet voluit geschreven 
worden. 
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