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Kwetsbare jongeren uit Geel, verbonden aan BuSO Oosterlo en MPI Oosterlo, geven 
Geel extra kleur via De Kleine Parade 

 

Ook dit jaar neemt MPI Oosterlo deel aan De Kleine Parade, een project van Thomas More waarin 
studenten samen met een kunstenaar en een groep enthousiaste, maar kwetsbare deelnemers een 
kunstproject tot stand brengen. Voor het tweede jaar op rij werkt de Dienst Vrije Tijd van MPI Oosterlo 
samen met graffitikunstenaar Maxo De Boever. Nadat ze vorig jaar een muur op de campus van MPI 
Oosterlo omvormden tot een kleurrijke jungle-oase, konden ze dit jaar dankzij de samenwerking met 
Stad Geel aan de slag met een muur aan de parking van de Nieuwstraat. En het resultaat mag er zijn. Na 
heel wat voorbereiding toverden ze een kleurrijke onderwaterwereld tevoorschijn. 

Graffitikunstenaar Maxo De Boever van Spray &Play leerde enkele jongeren verbonden aan BuSO 
Oosterlo en MPI Oosterlo alle trucjes om knappe graffiti te maken. En dat er heel wat talent aanwezig is, 
werd onmiddellijk duidelijk. Vermits beelden veel meer zeggen dan woorden werd er van het ganse 
proces een time lapse gemaakt: https://vimeo.com/470125302.  

MPI Oosterlo is hiermee niet aan haar proefstuk en nam ook de afgelopen jaren deel aan De Kleine 
Parade. Zo werd er gestart met strips die tot leven gebracht werden op diverse kasten die ook een plek 
kregen in verschillende Geelse gebouwen. Het jaar nadien gingen ze nog een stapje verder en werden er 
fantastische animaties gemaakt, om de laatste twee jaar aan de slag te gaan met graffiti-kunst. Bij MPI 
Oosterlo kijken ze er alvast naar uit om volgend jaar deze bijzondere kunstenaars opnieuw te laten 
schitteren. 

 
Achtergrond bij MPI Oosterlo vzw: 
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’. Meer info vind je op 
www.mpi-oosterlo.be 
 
Achtergrond bij De Kleine Parade, een initiatief van Thomas More 
Met kunst uitsluiting tegengaan en welzijn verhogen; dat is in een notendop de essentie van De Kleine Parade. Ook 
mensen in kwetsbare situaties hebben een verhaal dat mag en moet gehoord worden. Zij zijn, net als iedereen 
uniek en ze willen volwaardig participeren aan de samenleving. (bron: Thomas More) 
 
Noot aan de redactie: 
MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn geen afkorting en mogen niet voluit geschreven 
worden. 
 
Foto’s: kunstenaars in actie 
Filmpje: https://vimeo.com/470125302  
 


