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MPI Oosterlo en stad Geel realiseren in Oosterlo eerste legale graffitimuur in Geel 

 

 

Maandag 30 augustus wordt de eerste legale graffitimuur in Geel in gebruik genomen. De dienst vrije tijd 
van MPI Oosterlo is al enkele jaren aan de slag met graffiti als kunstvorm om het straatbeeld kleur te 
geven en het talent van mensen met een beperking te laten schitteren. De muur aan de parking van de 
Nieuwstraat en de brugwand aan de hoek van de Grotweg en de Kanaaldijk zijn hier mooie voorbeelden 
van. Hierop verder bouwend startte MPI Oosterlo deze zomer het project ‘Unlock your energy’, een 
project geselecteerd en gefinancieerd door De Koning Boudewijnstichting om jongeren tussen 15 en 25 
jaar te motiveren en tegelijkertijd de solidariteit en verbondenheid te versterken. Deze zomer werden er 
diverse workshops en activiteiten georganiseerd om jongeren van MPI Oosterlo in contact te brengen met 
jongeren uit de buurt. Op maandag 30 augustus staat een graffitiworkshop gepland waarbij tegelijkertijd 
de gloednieuwe graffitimuur aan het speelplein Van Hoornestraat in Oosterlo in gebruik genomen wordt.  

Stad Geel is enthousiast over de bouw van een graffitimuur op de grens tussen de huizen van MPI 
Oosterlo en het aanpalende speelplein. De graffitimuur geeft kleur en sfeer aan het openbaar domein en 
wakkert de creativiteit van jongeren aan. Het project past perfect in de toekomstvisie van de stad om de 
publieke ruimte in Geel op te waarderen. Pleinen en speelruimte verdienen de nodige aandacht want ze 
spelen een belangrijke rol als ontmoetingsruimte en stimuleren een inclusieve samenleving.  

 
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. 
 
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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