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MPI Oosterlo geeft muur in Ten Aard kleur via nieuw project van 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 derde jaar op rij werkt de Dienst Vrije Tijd van MPI Oosterlo 
samen met graffitikunstenaar Maxo De Boever.  

Nadat een muur op de campus van MPI Oosterlo omgevormd werd tot een kleurrijke jungle-oase en een 
kleurrijke onderwaterwereld verscheen op een muur in het centrum van Geel krijgt nu een muur in Ten 
Aard een ware metamorfose. MPI Oosterlo zocht een muur om het talent van mensen met een beperking 
te laten schitteren en Ten Aard Verlicht zocht een mooie verfraaiing voor de brugwand aan de hoek van 
de Grotweg en de Kanaaldijk. Het leek wel een match made in heaven en vol enthousiasme ging iedereen 
aan de slag. En ook nu is er weer heel wat talent aanwezig. Het thema ruimte, met astronauten, planeten 
en sterren, krijgt stilaan vorm en op 7 mei wordt de laatste hand aan de muurschildering gelegd.  

 
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 
Noot aan de redactie: MPI Oosterlo vzw is de volledige naam. De letters MPI zijn geen afkorting en mogen niet 
voluit geschreven worden. 
 
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) 
 
Achtergrond bij Ten Aard Verlicht vzw: 
Ten Aard Verlicht vzw is een organisatie ontstaan in 2009 n.a.v. de impulssubsidies voor gemeenschapsvormende 
initiatieven van stad Geel. De vzw organiseert om de 2 jaar het evenement Ten Aard Verlicht. Ons doel is ons dorp 
een keer in de kijker te zetten. Tientallen vrijwilligers van Ten Aard zijn bij de voorbereiding en op de dag zelf 
betrokken. Telkens smeden we ook samenwerkingsverbanden met andere partners, vb OPZ Geel, De Schakel vzw 
in Balen en nu dus MPI Oosterlo. Meer info vind je op www.tenaardverlicht.be 
 
Foto’s: kunnen ter plaatse genomen worden in samenspraak met coördinator Bert Claes (niet alle deelnemers 
mogen herkenbaar in beeld gebracht worden). Ook interviews zijn mogelijk. 
 
Praktische informatie: 
Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met: 
Dana Keustermans – Communicatieverantwoordelijke MPI Oosterlo vzw 
 Tijdens de kantooruren: 014 86 11 40 of dana.keustermans@mpi-oosterlo.be 
 Na de kantooruren: 014 86 11 45 (toestelnummer 799) 
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Griet Verhesen – communicatieverantwoordelijke Ten Aard Verlicht vzw 
 Gsm: 0473 36 73 31 
 Mail: grietverhesen@hotmail.com 
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