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HET PROJECT BEATS, WORDS 
& MOVES 
Beats, Words & Moves werkt integratieondersteunend met vluchtelingen. Met muzikale 
middelen stimuleert het verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie op 
emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied. 

In het project Beats, Words & Moves verzorgt muziektherapeut Thomas Deleu (Crea 
Thera) in opvangcentra, basisscholen en OKAN muziek- en theaterworkshops voor 
kinderen, jongeren, vrouwen en volwassenen, zowel nieuwkomers als mensen van hier. 

• ‘Words’ omdat taal op een creatieve manier wordt ingezet.
• ‘Beats’ omdat ritme taal stimuleert.
• ‘Moves’ omdat mensen een nieuwe beweging, een nieuwe ‘move’ leren maken  
 en zich zo verbinden met de nieuwe omgeving. 

Doelstellingen van het project:
• Emotionele en relationele vaardigheden stimuleren: vriendschappen opbouwen  
 en helpen om met problemen of stress om te gaan in de omgeving of op school.
• Samenwerken, elkaar leren kennen en solidair zijn: leren zelfredzaam te zijn en  
 de omgeving te vertrouwen en op een goede manier met anderen samen te  
 werken.
• Verbinding maken met de bredere (boven)lokale gemeenschap: o.a. via   
 toonmomenten.

Dit project kadert binnen het provinciaal subsidiereglement ‘Wereldburgerschap 
stimuleren in West-Vlaanderen’.
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INLEIDING
‘Muziek is een universele taal’
In 2015 was er een opvallende toename 
van het aantal vluchtelingen in Europa. 
Duizenden mensen lieten toen en de 
daaropvolgende jaren noodgedwongen 
hun oude leven achter zich en gingen op 
zoek naar een beter en veiliger bestaan. 
De gevolgen van hun vlucht en de 
uitdagingen van een leven in collectieve 
opvanggemeenschappen, zijn niet min. 
Het maakt velen van hen bijzonder 
kwetsbaar. 

Mensen die onderweg zijn naar een nieuw 
verhaal verkeren in grote onzekerheid, 
het isolement werkt geestdodend. 
Daarom vormt een aanbod van creatieve 
activiteiten in opvangcentra allesbehalve 
een bijkomstigheid, zeker als je de 
verbinding met de gastgemeenschap wilt 
stimuleren. 

Via creatieve activiteiten zoals musiceren 
vergroot je de weerbaarheid en veerkracht 
van mensen. Muziek verbindt mensen 
via een taal die iedereen spreekt. Muziek 
empowert duidelijk zowel kinderen, 
jongeren als volwassenen en heeft op 
verschillende vlakken een positief effect: 
autonomie, relationele verbondenheid 
en competentie. Tijdens muzieksessies 
krijgen deelnemers een gevoel van 
bekwaamheid en beslissingskracht. Ze 
worden gestimuleerd tot zelfexpressie en 
vergroten zo hun gevoel van waardigheid. 
Crea Thera wil medewerkers van 
opvangcentra en scholen stimuleren 
om zelf aan de slag te gaan met dit 
basispakket.
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AAN DE SLAG?
Deze gids is bedoeld als praktische leidraad voor als je zelf workshops wilt geven. 
Niet een algemene theorie vormt de basis, maar wel de jarenlange ervaring van 
muziektherapeut Thomas Deleu. 

Thomas Deleu was actief in de regio Srebrenica in Bosnië-Herzegovina. Met kinderen, 
jongeren en volwassenen uit deze gemeenschap ging hij er aan de slag met beeldende 
en muziektherapeutische workshops. Hij zette zijn werk verder in het project Beats, 
Words & Moves in de opvangcentra van Wingene, Poelkapelle en Brugge, in de 
basisscholen van Staden en Beernem en in OKAN in Brugge en Roeselare. 

BASISINSTRUMENT
Leer eerst een basisinstrument bespelen. In de muziekworkshops staat de gitaar 
centraal. Het is een handig instrument: je kunt de gitaar overal meenemen, beweegt er 
makkelijk mee in de workshopruimte en kunt er verschillende stijlen mee vertolken.
Als beginnend gitaarspeler leg je de lat best niet te hoog. Een aantal akkoorden leren 
spelen en beheersen, geeft al heel wat mogelijkheden. Beheersen betekent dat je de 
akkoorden vlekkeloos kunt spelen (dit wil zeggen: zonder naar je gitaar te kijken) en dat 
je in staat bent om je gitaarspel te combineren met o.a. zingen, in de ruimte bewegen, 
interventies maken tijdens de sessies…  

Hoe ver je hierin gaat, bepaal je zelf. Hoe meer akkoorden je leert, hoe dynamischer 
je dit instrument kunt inzetten. Met een drietal akkoorden kom je al een heel eind. 
Tegenwoordig zijn er veel cursussen om de basics van gitaarspelen te leren. Voor 
sommigen werkt begeleiding hierbij motiverend, anderen oefenen liever op zichzelf met 
behulp van tutorials.

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een ander basisinstrument. Achteraan deze 
inspiratiegids (in de bijlage) vind je een reeks akkoorden die je kunt gebruiken in je werk.

 
DOELGROEP EN LOCATIE 
Binnen dit pakket komen uiteenlopende doelgroepen en locaties aan bod. Heb je weinig 
ervaring, dan start je best met een jonge doelgroep. Focus bij voorkeur op één doelgroep 
en ontwikkel je vaardigheden. Pas wanneer je voldoende vertrouwen hebt opgebouwd, 
kun je je doelgroep uitbreiden. 

Ervaring als leerkracht of begeleider met een bepaalde doelgroep biedt voordelen en 
helpt dus zeker om workshops te geven. Heb je al een band met de mensen, dan start je 
al met een vertrouwensbasis.
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INSTRUMENTARIUM 
Wil je starten met workshops, dan heb je een instrumentarium nodig. Dit vraagt 
een kleine investering. Je hebt ongeveer 12 instrumenten nodig voor een workshop. 
Beginnende workshopbegeleiders werken best met een groep van maximaal 12 
deelnemers. 

Een divers instrumentarium verdient de voorkeur, omdat je met diverse culturen werkt. 
Met de volgende instrumenten kun je al starten: djembé, cajon (handtrommel met een 
slagvlak van hout, komt oorspronkelijk uit Peru), derboeka (vaastrommel gespeeld in 
het Midden-Oosten, de Balkan en Oost-Europa), shakers, klankstaven, xylofoon, gitaar, 
trom, microfoon en een speaker. Later kun je dit instrumentarium nog uitbreiden
Tip: doe een oproep om instrumenten te doneren, heel wat mensen dragen dit soort 
vluchtelingenwerk een warm hart toe en willen helpen. 

AANPAK
Eenmaal je doelgroep bepaald, begint je voorbereiding. Maak een duidelijke 
workshopstructuur, met begin, midden en einde. De voorbeeldsessies in dit pakket 
kunnen je inspireren. Gebruik de oefeningen als startmateriaal voor een eerste 
workshop. Na een workshop kom je vaak op nieuwe ideeën, die je kunt integreren in de 
volgende workshop. Bereid de liederen, raps, ritmes en/of melodieën goed voor. Een lied 
biedt een veilige structuur waarop je kunt bouwen.  

Gebruik je structuur, maar pin er je niet op vast. Een zekere flexibiliteit is nodig, de ene 
groep is ook de andere niet. De ene groep heeft genoeg aan een paar liederen met de 
nodige begeleiding, een andere groep zoekt meer uitdaging en wil snel nieuwe dingen 
aanleren.

Let op de balans tussen aandacht voor de groep en aandacht voor de individuele 
deelnemer. Mensen geven vaak zelf aan dat ze iets anders willen of hulp nodig hebben. 

LAAT JE INSPIREREN 
Bij elke voorbeeldsessie staan er verwijzingen naar YouTube tutorials. Die kan je 
terugvinden op de site van Crea Thera (www.creathera.org). Ga naar ‘media’ en dan naar 
‘tutorials’.  

CREA THERA TRAINING 
Leerkracht, hulpverlener, jeugdwerker, vormingswerker…: al wie met dit basispakket aan 
de slag wil, kan beroep doen op Crea Thera.

Aanbod Crea Thera:
• korte basistraining (1 of 2 dagen) 
• coaching/intervisie

De contactgegevens vind je achteraan in deze gids. 
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OPVANGCENTRA 
VOOR VERZOEKERS 
OM INTERNATIONALE 
BESCHERMING 
 
In opvangcentra heerst altijd een hele drukte. Dit is vaak moeilijk en brengt 
spanning(en) teweeg. Je moet de beschikbare ruimte delen met anderen, de woon- en 
slaapruimtes zijn vaak maar een paar vierkante meter groot. Ook samenleven met 
verschillende culturen is niet vanzelfsprekend. Bewoners wachten op een positief of 
negatief antwoord op hun asielaanvraag; er is veel onzekerheid. Extra inzetten op 
contact maken is daarom essentieel. 
 
Als je workshops aanbiedt in een opvangcentrum, stel je dan eerst voor aan de mensen. 
Ga langs de ontmoetingsplekken: keuken, wifiruimte, speelpleinen, voetbalveld etc. 
Spreek met de mensen en bouw vertrouwen op.  
Herhaal (soms 5 minuten voor de sessie) wanneer je sessie start. Door drukte en eigen 
bekommernissen vergeten mensen vaak hun afspraak. Ook bij kinderen is herhaling 
noodzakelijk. Het is er soms chaotisch en kinderen vergeten snel waar en wanneer een 
sessie plaatsvindt. 

KINDEREN VAN 2 TOT 6 JAAR  

Doelgroep

In de centra vind je een zeer diverse groep kleine kinderen. Kinderen uit verschillende 
landen leren er met elkaar omgaan. Hun levenssituatie biedt weinig rust en structuur. 
Er zijn weinig activiteiten voor deze doelgroep. Vaak zijn ze daardoor op zichzelf 
aangewezen. Ze leren nog volop hun eigen moedertaal en dikwijls beheersen ze ook de 
nieuwe taal van het gastland niet.

Voorbeeldsessie

Welkomstlied 
Begin met een welkomstlied. Zo weten en voelen de kinderen dat hun vast 
muziekmoment begint. En herhaal: herhaling biedt hen veiligheid, herkenbaarheid en 
rust.



14 15

 
Hieronder vind je een welkomstlied. Je kunt ook je eigen variant maken.

Muziek voor ons (met gitaarbegeleiding)  
 
AM               F 
Muziek voor ons 
C                                 G 
We zingen en we spelen 
AM                              F 
Samen maken we plezier 
C                         G 
We zijn met velen

-> Zie tutorial 1 op www.creathera.org 

Jezelf voorstellen  
Stel jezelf voor in een eenvoudig liedje, liefst aan het begin van de workshop. In de 
centra komen er vaak nieuwe kinderen bij. Dit lied kun je dan opnieuw gebruiken. 

Hoe heet jij? 
 
De groep zingt ‘Hoe heet jij? Hoe heet jij?’  
Het kind antwoordt: ‘Ik ben Ahmed’ 
De groept zingt: ‘Hallo Ahmed, wij houden van Ahmed!’  
De groep zingt: ‘Waar hou jij van? Waar hou jij van’  
Het kind antwoordt: ‘Ik hou van spelen’  
De groep zingt: ‘Spelen is leuk, spelen is leuk’

-> Zie tutorial 2 op www.creathera.org 

Al zingend woordjes leren  
In opvangcentra is de taal bij kleinere kinderen beperkt. Gebruik daarom simpele 
communicatiespelletjes. Zo leren ze zingend en spelend nieuwe woorden en zinnen. 
Begeleid met een gitaar, trommel, piano… 
 
Zing wat je ziet (begeleid door gitaar, piano of percussie) 

In deze oefening leer je simpele woorden aan door eenvoudige waarnemingen te maken. 
Je kunt bijvoorbeeld kleuren observeren en ze al zingend benoemen. Het kunnen ook 
echte objecten zijn uit de omgeving of uit een plaatjesboek. 

Je maakt dan een simpel liedje en zingt: 
 
C           C       G                G 
Rood, rood, dit is rood!  
C           C       G                G 
Blauw, blauw, dit is blauw! 

-> Zie tutorial 3 op www.creathera.org 
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- Maak je eigen voorstellingslied: hier gelden dezelfde aanbevelingen als bij het  
 welkomstlied.  
- Maak je eigen welkomstlied. Start met enkele akkoorden in een leuk ritme   
 (bijvoorbeeld C, G en AM). Dit vormt je basis. Misschien hoor je in je hoofd al  
 een bijpassende melodie. Je kunt die zachtjes neuriën. Maak dan een   
 simpele tekst, gelinkt aan de leefwereld van de kinderen. Hou het eenvoudig,  
 4 lijnen volstaan. Het is leuk als je tekst rijmt. Inspiratie vind je op    
 rijmwebsites als www.rijm.nu. Als het lied af is, leer het dan goed spelen en  
 zingen, tot je het spontaan kunt aanbrengen.  
- Herhaal het welkomstlied en eindlied telkens je een sessie geeft. 

KINDEREN VAN 7 TOT 12 JAAR

Doelgroep

In een opvangcentrum vind je veel lagereschoolkinderen. Deze doelgroep is het 
makkelijkst om mee te werken. Kinderen willen spelen, leren, ervaren. 

In opvangcentra hebben kinderen weinig om handen en zijn ze vaak op zichzelf 
aangewezen. Een aanbod van muziekworkshops wordt meestal sterk geapprecieerd.

Voorbeeldsessie 

Welkomstlied  
Bij kinderen van 7 tot 12 jaar is het goed om met een welkomstlied te starten. Je kunt 
het zingen of rappen of een eigen variant maken.  

Muziek voor ons 
 
AM               F 
Muziek voor ons 
C                          G 
We zingen en we spelen 
AM                         F 
Samen maken we beats   
C                 G 
We zijn met velen

-> Zie tutorial 5 op www.creathera.org 

Rappen 
Kinderen vinden rappen heel leuk. Het is makkelijker dan zingen, bijna iedereen kan het. 
Rap en hiphop zijn vandaag ook populair op de radio. Het is goed om zelf wat raps te 
maken. Maak goede ritmische rijmpjes over allerlei thema’s: muziek, school, het leven 
van de kinderen etc. Als je niet zo goed bent in rijmen, vind je hulp op websites als  
www.rijm.nu. 

Met instrumenten kun je zelf ondersteunende beats maken voor de raps. Speel een 
paar akkoorden op de gitaar in een catchy ritme. Je kan de raps ook ondersteunen 
met ritme-instrumenten, zoals de djembé of de cajon. Via apps kun je elektronische 
beats maken. Ze zijn niet duur en bieden heel wat mogelijkheden. Op internet vind je 
ookbeats. Ga naar YouTube, Spotify en zoek onder ‘hip hop beats’. 

Variant met objecten: 
 
C           C       G                G 
Boek, boek, dit is een boek!  
C           C       G                G 
Stoel, stoel, dit is een stoel! 
Variant met gevoelens:  
C           C       G                G 
Ik kijk boos, wij kijken boos  
C           C       G                G 
Ik kijk blij, wij kijken blij

Variant met gevoelens:  
 
C           C       G                G 
Ik kijk boos, wij kijken boos  
C           C       G                G 
Ik kijk blij, wij kijken blij 

 
Eindlied  
Besluit de workshop steeds met hetzelfde lied. Zo kunnen de kinderen samen met jou 
rustig afronden. Het onderstaande liedje kun je ook aanpassen naar ‘Goeie avond’ als 
de workshop in de avond plaatsvindt.

Goeiemorgen  
 
A     CM#                D   A 
Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen aan jou 
A     CM#                D   A 
Goeiemorgen, goeiemorgen, ik wens je een fijne dag! 

-> Zie tutorial 4 op www.creathera.org  

Tips en aanbevelingen 
- Stel je flexibel op. Dit geldt bij iedereen, maar zeker bij kleine kinderen. Omdat  
 ze de taal nog onvoldoende beheersen, zal je creatieve en improviserende   
 skills moeten inzetten. 
- Van groot belang: bied een duidelijke structuur aan.  
- Ga met de ouders praten en leg uit wat je doet. Ook begeleiders kunnen je   
 hierbij helpen. Zij kennen de mensen al en kunnen het ijs breken.    
 Ouders zijn meestal heel toegankelijk en blij dat hun kind iets leuks kan   
 doen. Bij heel jonge kinderen, kun je de ouders ook uitnodigen om deel   
 te nemen aan de sessie.  
- Al zingend woorden leren: maak vooraf een lijst van voorwerpen, kleuren etc.  
 Je versterkt dit element nog als je ook foto’s of voorwerpen meebrengt.  
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Muziek voor ons (rapversie)  
 
Muziek voor ons 
 
Muziek voor ons 
We zingen en we spelen 
Samen maken we beats 
We zijn met velen (x 2) 
Muziek voor ons 
 
Ons gevoel willen delen 
Een boodschap voor de wereld 
De planeet een beetje helen 
Een regenboog aan klanken 
Onze harten zijn muziek 
Woord is nu geluid 
Dat is pas cool en chique!  
 
Muziek voor ons 
We zingen en we spelen 
Samen maken we beats 
We zijn met velen (x 2)

-> Zie tutorial 6 op www.creathera.org 

Maak je eigen nummer  
Een eigen nummer maken, inspireert kinderen. Dat ze er hun eigen verhaal in kwijt 
kunnen, werkt verbindend.  Start altijd vanuit een muzikale structuur die je speelt of 
creëert. Doe dit samen met de kinderen. Maak een leuk ritme met de gepaste akkoorden 
en een leuke melodie. Van daaruit ga je nadenken over de tekst. 

Sommige kinderen kunnen zelf een lied maken. Belangrijk is wel dat je hen begeleidt. 
Door te praten met de kinderen kom je er achter waarover het lied kan gaan. Kinderen 
die in centra verblijven, ervaren veel onzekerheden. Dit brengt heel wat stress en onrust 
met zich mee. Musiceren helpt hen om hier iets mee te doen. Dat kan een lied zijn over 
hun gedachten, gevoelens, frustraties, wensen, dromen, gemis of over wat hen blij 
maakt. Doe je dit in groep, vind dan een gemeenschappelijk thema.

Wanneer ze de tekst beginnen te schrijven, kun je de muzikale structuur spelen. Dit 
helpt hen een ritme te maken. Laat hen elk 4 zinnen opschrijven en zingen. Leg dan alles 
naast elkaar en bespreek het. 

Andere kinderen hebben meer hulp nodig om een nummer te maken. Via korte vragen 
verzamel je materiaal om in het nummer te integreren. Je laat iedereen enkele zinnen 
opschrijven rond een bepaald thema. Samen selecteer je de beste en probeer je er iets 
mee te doen. Zo kan een interactief proces ontstaan met de hulp van de kinderen. 

Eindlied en afronden  
Bij deze groep is afronden van groot belang. Vraag op het einde hoe ze de sessie 
ervaren hebben. Je kunt hiervoor inzoomen op bepaalde delen van de sessie. Geef ook 
zelf positieve feedback. Blik tijdens het afrondingsmoment even vooruit naar wat 
je in de volgende sessie wilt doen. Dit werkt motiverend en creëert het gevoel van 
samenhorigheid. 
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Tips en aanbevelingen 
- Maak een groep van maximaal 10 kinderen. Zo behoud je een goed overzicht  
 en kun je efficiënt werken. Bij een grote opkomst maak je best meerdere   
 groepen.  
- Soms heerst er onrust en wrevel tussen bepaalde kinderen. Hier kun je aan   
 werken tijdens de sessies. Maar als de onrust te groot is, kun je beter   
 de groepen herverdelen. Uiteindelijk wil je een kwaliteitsvol moment   
 aanbieden binnen een veilige ruimte, waarin kinderen zich voldoende kunnen  
 uitdrukken en ontspannen. Om hier zicht op te krijgen heb je 2 à 3 sessies   
 nodig, zo leer je de kinderen kennen.  
- Stel je bij elke sessie opnieuw voor. Kinderen helpen graag mee om anderen  
 uit te nodigen.  
- Maak je eigen welkomstlied. Start met enkele akkoorden in een leuk ritme   
 (bijvoorbeeld C, G en AM). Dit vormt je basis. Misschien hoor je in je   
 hoofd al een bijpassende melodie. Je kunt die zachtjes neuriën. Maak dan een  
 simpele tekst, gelinkt aan de leefwereld van de kinderen. Hou het eenvoudig,  
 4 lijnen volstaan. Het is leuk als je tekst rijmt. Inspiratie vind je op    
 rijmwebsites als www.rijm.nu. Als het lied af is, leer het dan goed spelen en  
 zingen, tot je het spontaan kunt aanbrengen.

NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE JONGEREN  

Doelgroep 
 
In de opvangcentra is er een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Dit 
is een bijzonder kwetsbare groep. Ze zijn volop op zoek naar hun eigen identiteit en 
moeten dit doen in een heel complexe situatie. Er zijn weinig stabiele factoren waarop 
ze kunnen terugvallen. Ze zijn afgescheiden van hun ouders en familie, in een land met 
een andere cultuur en taal. Dit brengt veel spanning met zich mee. Heel wat van hen 
hebben af te rekenen met emotionele en gedragsmatige symptomen. 

Het is van belang om deze jongeren extra te motiveren tot deelname aan de 
workshops. Tot 5 minuten voor aanvang van de workshop kun je hen best nog eens 
persoonlijk aanmoedigen om deel te nemen. Een actief validerende, waarderende en 
vriendelijke houding helpt om hen te overtuigen. 
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Voorbeeldsessie  

DrumPower 
DrumPower is een wetenschappelijk onderbouwd model. Het biedt jongeren de 
mogelijkheid om traditioneel West-Afrikaans, Afro-Cubaans en Afro-Braziliaans 
te drummen en sociale integratie en zelfvertrouwen op te bouwen via discipline, 
teamwork, creativiteit en verantwoordelijkheid. 

Ga aan de slag… Leer de basics op de djembé: bas, open toon, slap. Leer zelf enkele 
eenvoudige ritmes aan. Tutorials op YouTube kunnen je hierbij helpen. Je kunt dit doen 
in een 4/4-ritme (speel 4 tellen wel en 4 tellen niet) of in een 2/4-ritme (speel 2 tellen 
wel en 4 tellen niet). Leer dit totdat je het in de vingers hebt en het makkelijk kunt 
aanleren. 

Ga niet te snel wanneer je het de groep aanleert. Gebruik stappen; soms moet je het 
ritme opsplitsen in 2, om het duidelijk uit te leggen. Speel met dynamiek eenmaal 
jongeren het ritme kennen: luid of zacht, snel of traag, met accenten etc. Jongeren 
hebben vaak de neiging om hard en snel te spelen. Ze kampen met veel innerlijke 
frustraties die naar buiten willen. Laat hen spelen zoals zich voelen, maar probeer 
gedurende het proces meer beheersing aan te leren. Zo leren ze emoties uit te drukken 
en adaptief te reguleren. 

-> Zie tutorial 7 op www.creathera.org 

Improviseren
Improviseren kan een uitdaging vormen voor jongeren. Veel van waarmee ze zitten, 
kunnen ze nergens kwijt. Improvisatie helpt om meer gezien te worden. Er zijn 
verschillende manieren om dat te doen.

Speel een gezamenlijk ritme met de groep en laat één iemand daarop inspelen. Laat 
voorbeelden van improvisaties horen en hou het simpel. Soms willen ze teveel en wordt 
het chaos. Sommige jongeren pikken dit vlot op en vragen minder sturing.  

Las ritmepauzes in eenmaal een groep samen een ritme kan houden. Speel  bijvoorbeeld 
in een 4/4-maat. De tellen die je niet speelt, zijn bedoeld als ruimte om te improviseren. 
Laat de groep eerst de pauze ervaren. Als die structuur duidelijk is, kun je het concept 
‘improviseren’ introduceren. Iedereen kan improviseren in de pauze, om de beurt. Geef 
zelf wat voorbeelden. Als de improvisatieronde voorbij is, neem je weer het gezamenlijke 
ritme op. Zo kun je verschillende rondjes doen, waardoor er verbinding ontstaat met dit 
concept. 

Tijdens de improvisatie observeer je verschillen in de speelwijze van de jongeren: 
iemand speelt heel hard, zacht en terughoudend, schokkerig etc. Hierin kun je 
begeleiden. Aan wie hard speelt, kun je vragen om het ritme wat te temperen. Maakt 
iemand weinig contact met het instrument, dan kun je die persoon uitnodigen en 
coachen om dat meer te doen. Vaak weerspiegelen speelwijzen innerlijke gedachten, 
frustraties en gevoelens. Als workshopbegeleider probeer je hier meer balans in te 
brengen. Dergelijke interventies vragen een vertrouwensband. 

-> Zie tutorial 8 op www.creathera.org
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Ritmes en melodieën integreren
Jongeren houden van herkenbare muziek. Stel je open voor hun muziekstijlen en 
probeer die te integreren tijdens de sessie. Leer bijvoorbeeld zelf een Afghaans ritme en 
speel dat dan met de groep. Vaak helpen ze jou daarbij. Zulke ritmes zijn niet eenvoudig 
en vergen heel wat inspanning. Wacht hier nog mee als je merkt dat je er nog niet aan 
toe bent.

Integreer ook melodieën tijdens het spel. Luister naar de muziek van de jongeren en kies 
daar een melodie uit, die je tijdens een drumsessie kunt spelen met je gitaar. Deze extra 
dimensie creëert nog meer sfeer! 

-> Zie tutorial 9 op www.creathera.org

Luisteren naar eigen muziek 
Jongeren vinden het fijn om hun eigen muziek te (laten) horen. Muziek delen uit hun 
land van herkomst werkt positief en ondersteunt hun gevoel van eigenwaarde. Dit kun 
je integreren in de sessie. Maak ruimte om naar hun muziek te luisteren en ga er daarna 
over in gesprek. Wat betekent dit nummer voor jou/jullie? Welke herinneringen zijn 
ermee verbonden? Welke emoties roept het op? Etc. 

Tips en aanbevelingen 
- Maak een groep van maximaal 8 jongeren. Zijn er meer jongeren    
 geïnteresseerd, maak dan meerdere groepen.   
- Bereid je DrumPowersessie goed voor. Welke ritmes ga je gebruiken? Oefen de  
 ritmes goed in vooraleer je aan de sessie begint. Hoe ga je alles opbouwen:   
 basisritme, extra ritmes, improvisatiemoment etc.? 
- Leer enkele passende melodieën/akkoorden die je kunt spelen op de   
 ritmes. Laat je daarbij inspireren door de muziek van de jongeren: Arabische  
 akkoordenschema’s, Afghaanse of Afrikaanse melodieën etc. 
- Stel samen een lijst op van liederen die zij leuk vinden. 
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VOLWASSENEN 

Doelgroep

In de opvangcentra verblijven heel wat volwassenen, voornamelijk alleenstaande 
mannen. Heel wat mannen reizen alleen, om dan als erkend vluchteling een beroep te 
doen op gezinshereniging. De aanwezige vrouwen zijn meestal meegekomen met hun 
familie. Slechts enkele vrouwen zijn alleenstaand. Want het risico voor een vrouw om 
te vluchten, is groter.  Volwassenen kampen met grote stress. Ze lieten alles achter 
en belandden in onzekerheid. Ze moeten hun leven terug opbouwen in een nieuwe 
gemeenschap.  
 
Volwassenen vinden het doorgaans fijn om deel te nemen aan de muzieksessies. Het 
doorbreekt de dagelijkse sleur en bekommernissen en helpt hen de zinnen te verzetten. 
Promoot je aanbod actief. Net voor elke sessie nog eens langsgaan, kan zeker helpen. De 
zorgen en verantwoordelijkheden die deze mensen in beslag nemen, beletten hen soms 
om de muzieksessies te bezoeken. Eenmaal ze de drempel hebben overwonnen, vormen 
ze nochtans een heel dankbare groep om mee te werken. Dat laten ze ook merken 
tijdens de sessies. 

Voorbeeldsessie

Improviseren
Percussie is een toegankelijke activiteit voor deze groep. Zet ritme in om de groep te 
verbinden. Laat je inspireren door de muziek van je groepsleden en ondersteun dit met 
passende gitaarakkoorden. 
 
Als het ritme strak zit, kun je werken met improvisaties. Improvisatie werkt 
stimulerend en creëert een gevoel van zelfcontrole. Mensen in opvangcentra hebben 
vaak het gevoel dat ze geen tot weinig controle hebben over hun leven. Improvisatie 
draagt ertoe bij dat ze dit gevoel van beheersing terug leren ervaren en versterken. Voor 
sommigen is improviseren spannend, omdat ze niet weten hoe ze dit moeten doen. 
Help hen door zelf voorbeelden te geven. Zo krijgen ze handvaten om zelf aan de slag te 
kunnen. 

Talenten 
Af en toe zijn er deelnemers met muzikaal talent in de groep. Dat ontdek je al snel in 
de eerste sessies. Zet deze mensen in, want ze kunnen een belangrijke rol spelen en het 
vergroot hun gevoel van eigenwaarde. 

Ze kunnen anderen helpen bij het musiceren, ze kunnen meedenken over de muzikale 
structuur, ze kunnen hun talent tonen en op die manier een model zijn voor anderen. 
Andere deelnemers vinden het ook fijn om hun medebewoners bezig te zien.

Samen zingen 
Mensen zingen graag liederen uit hun eigen cultuur. Maak samen met hen een lijst van 
liederen en gebruik dit als vast repertoire tijdens je sessies. Leer zelf eerst die liederen 
spelen. Dit vergt soms inspanning, omdat de muzikale structuren wel eens anders zijn 
dan ‘de onze’. Als je de liederen zingt, ondersteun dit dan met instrumenten. 
Het volgende liedje is een geliefd nummer uit de Arabische wereld. 
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Habibi Ya Nour El Ain – Amr Diab  
 
Am                         Dm              E 
Habibi ya nuril ain.…Ya zakir hayali 
Am                         Dm              E 
A’ashek bakali sneen wala ghayrak bibali 
 
Chorus  
Am          E               Dm              E     
Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, aah 
Am          E               Dm              E       
Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, 
Am          E               Dm              E       
Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, 
Am          E               Dm         
Habibi, Habibi, Habibi ya nour el-ain, 
Dm        E 
Ya zakin hayali 
 
Am         Em         Am           G 
Agmal a’ouyoun filkone ana shiftaha ... 
G                  Dm                 E 
Allah a’alake allah a’la sihraha   2x 
 
Dm          E               Dm              E       
A’oyonak maa’aya ... A’oyonak kifaya ... 
Dm          E               Dm              E       
A’oyonak maa’aya ... A’oyonak kifaya ... 
Am               E 
Tinawar layali 
 
Chorus  
Am         Em        Am       G 
Kalbak nadani wkal bithibini 
Cm                Gm    
Allah a’alake allah Tamentini 2x 
 
Dm          E               Dm              E       
Maa’ak elbidaya ... Wkoul elhikaya 
Dm          E               Dm              E       
Maa’ak elbidaya ... Wkoul elhikaya 
Am              E 
Maa’ak lilnihaya

-> Zie tutorial 10 op www.creathera.org 
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Dansen 
Tijdens de workshops van Beats, Words & Moves werd ook dansen als middel ingezet. 
Veel culturen hebben een natuurlijke klik met dansen: dit groepsgebeuren werkt heel 
bevrijdend en verbindend. 
Maak een cultureel diverse playlist en zorg voor degelijke speakers en dans. Bij mooi 
weer kun je het dansfeest ook buiten houden. 

Tips en aanbevelingn 
- Beperk de groep tot maximaal 12 personen.  
- Soms komen mannen en vrouwen samen naar een sessie, maar dat is niet   
 vanzelfsprekend: cultureel bepaalde factoren kunnen maken dat je de   
 vrouwen moeilijk meekrijgt. Als je merkt dat alleen mannen naar de sessies  
 komen, kun je misschien een afzonderlijke sessie voor vrouwen opzetten? Dit  
 biedt een gevoel van veiligheid. Als je zelf een man bent, kun je opteren om  
 een andere vrouw in te zetten als brugfiguur tussen jou en de vrouwen. Dit kan  
 het taboe helpen te doorbreken.  
- Probeer erachter te komen wat de favoriete liederen van je groep zijn en   
 probeer die te spelen op de gitaar.  
- Maak een cultureel diverse playlist en organiseer een dansfeest.
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OKAN-JONGEREN 

Doelgroep

Binnen de OKAN-jongeren kun je onderscheid maken tussen migranten (als hun ouders 
ervoor kózen om naar België te verhuizen) en vluchtelingen (als ze noodgedwongen zijn 
gevlucht). Dit onderscheid is niet zwart-wit. Belangrijk: wie vrijwillig naar hier kwam, 
kon zich voorbereiden. Bij vluchtelingen is dit anders: zij zijn gevlucht door oorlog, 
onderdrukking, klimaat, etc. en leven vaak nog in grote onzekerheid. Ze wachten in 
sommige gevallen nog op erkenning, de situatie in hun thuisland is onrustig, ze hebben 
dierbaren verloren. Allemaal stressfactoren. 
 
Maar beide groepen hebben ook iets gemeenschappelijk: ze bevinden zich in een nieuwe 
leefsituatie. Ze moeten een nieuw leven opbouwen in een onbekend land. Ze moeten de 
taal leren, nieuwe vrienden maken, een nieuwe cultuur leren begrijpen etc. Dit vormt 
een hele uitdaging. Dat ze zich in een leeftijdsfase bevinden waarin ze op zoek zijn naar 
hun eigen identiteit, maakt het er niet makkelijker op.  

Behandel de jongeren tijdens de muzieksessies als gelijkwaardig. Ze willen tenslotte 
allemaal hun leven opbouwen. Hou er wel rekening mee dat sommigen kwetsbaarder 
zijn dan anderen en hierdoor een andere aanpak vergen. 

Voorbeeldsessie  

Beats maken en improviseren

Bij OKAN-jongeren zet je best instrumenten in om contact te bevorderen. Deze pubers 
zitten vaak vast in een passieve houding. Ritmes maken werkt activerend en stimuleert 
hun deelname tijdens de taallessen. Hun taalniveau kan nog heel beperkt zijn. 
Instrumentaal aan de slag gaan, is in dit stadium erg zinvol: het is laagdrempelig en 
jongeren hebben snel het gevoel dat ze iets kunnen. Ze communiceren via de universele 
taal van de muziek. 

Bereid zelf ritmes voor vooraleer je met de jongeren werkt. Leg de ritmes op een rustige 
manier uit. Investeer in een aantal instrumenten: enkele cajons, derboeka’s, djembés en 
ritme-instrumenten als shakers, woodblocks etc. Per instrument kun je een ander ritme 
aanleren. Afhankelijk van hoe de jongeren spelen, kun je de ritmes complexer maken. 
Eenmaal iedereen het ritme goed samenspeelt, kun je ook het concept ‘improviseren’ 
introduceren. Las korte pauzes in tijdens het ritme, waarin iedere jongere de kans 
krijgt op een improvisatiemoment. Speel  bijvoorbeeld in een 4/4-maat (4 tellen 
wel spelen, 4 tellen niet). De tellen die je niet speelt, zijn bedoeld als ruimte om te 
improviseren. Laat de groep eerst de pauze ervaren. Als die structuur duidelijk is, kun je 
het ‘improvisatieconcept’ introduceren. Iedereen kan improviseren in de pauze, om de 
beurt. Geef ook voorbeelden van hoe je dit kunt doen. Improvisaties stimuleren jongeren 
om te durven en zichzelf te laten zien. Via de muziek leren ze zichzelf uit te drukken.  

Rappen 
Bij OKAN-jongeren draait alles rond taal. Rap is daarbij een heel handige en 
stimulerende tool, want heel eigentijds en een onderdeel van de leefwereld van jongeren. 
Afhankelijk van het niveau van de jongeren kun je zelf raps maken. Verschillende 
thema’s kunnen aan bod komen: interesses, liefde, frustraties, muziek etc.

Via themagesprekken kun je erachter komen wat jongeren bezighoudt en bezielt. 
Schrijf enkele zinnen en kernwoorden op en maak een rap. Bij jongeren met beginnend 
taalniveau, hou je het best eenvoudig. Maak korte raps van 4 lijnen, maximum 8. 
Naargelang het taalniveau hoger, kun je de raps complexer maken.

Jongeren van Okan  
 
Wij zijn de jongeren van OKAN  
Muziek heeft hier een doel  
Woorden leren, niets forceren  
De taal raakt ons gevoel 

Wie ben jij, wie ben ik?  
 
Wie ben jij, wie ben ik?  
Ik sla het ritme, geef een tik  
Woorden maken heeft mij macht  
Naar buiten brengen, hard of zacht 

-> Zie tutorial 11 op www.creathera.org  
 

Leren reflecteren via muzikale oefeningen 
Muziek maakt heel wat emoties los. Als we muziek maken of beluisteren worden we 
emotioneel, energiek, relaxed, blij of verdrietig. Bij sommigen overlapt de ervaring, bij 
anderen is die verschillend.

OKAN-jongeren leren aan de hand van actieve of passieve muziek gevoelens herkennen 
en onder woorden brengen. Vaak beschikken ze nog niet over een brede woordenschat 
om zich uit te drukken en hun ervaringen te verwoorden. 

Tijdens de workshops van Beats, Words & Moves hebben we een aantal tools ontwikkeld 
die hierbij helpen. Gevoelens genuanceerd onder woorden brengen, is niet alleen een 
taalvaardigheid maar ook een belangrijke emotieregulerende vaardigheid.
Woordenlijsten kunnen daarbij helpen. Dergelijke lijsten vragen naar hoe men zich voelt 
na een muzikale oefening. Bied de lijst aan nadat je met de groep beats of raps maakte 
(actieve muziek) of na een luisteroefening met muziek van de jongeren zelf (passieve 
muziek). Hieronder een paar woordenlijsten. 
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Hoe ervaar je iets, hoe voelt iets aan?  
 
Warm 
Kil  
Triestig  
Emotioneel  
Irritant  
Energiek  
Kalm  
Blij  
Hoopgevend 
Melancholisch  
Zacht  
Druk  
Chaotisch 

Hoe voelde de oefening aan?  
 
Het voelde ongemakkelijk  
Ik was onzeker  
Ik vond het spannend  
Het voelde gewoon aan  
Ik voelde me aarzelend  
Ik was verward 
Ik voelde me vrij  
Ik voelde me onvrij  
Ik was verrast  
Ik vond het confronterend 
Ik vond het uitdagend 
Ik word er ontspannen van  
Het stresseert me 
Ik werd positief gestimuleerd 
Ik word er emotioneel van  
Ik word er blij van

 
Toonmoment 
Werk met de OKAN-jongeren toe naar een toonmoment. Dit vinden ze spannend, maar 
het werkt ook extra motiverend. Creatief zijn met taal, is een leuk concept om mee naar 
buiten te treden. Het werkt verbindend: ‘music connects’. 
Je kunt dit doen op een open dag, tijdens een schoolfeest of een proclamatie of op een 
feest in de (boven)lokale gemeenschap (Feest in ’t Park, Dranouter festival etc.) 
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Tips een aanbevelingen 
- Maak kennis met je groep door middel van een gesprek over hun interesses,  
 levensverhaal (wat zij daarover willen delen), muziekvoorkeur etc.  
- Maak een rap voor OKAN-starters en een rap voor OKAN-gevorderden. Voor  
 OKAN-starters hoeft dit niet lang te zijn, max. 8 zinnetjes. Bij gevorderden   
 kun je een degelijke structuur uitwerken: strofe, refrein, strofe, refrein.   
- Maak een basisritme met voor de rap geschikte instrumenten en begeleid   
 eventueel met gitaar of piano. 
- Maak een lijst met vragen voor eventueel na een actieve oefening of na een  
 luisteroefening.  
- Oefeningen waarin jongeren zichzelf leren tonen, kunnen positief zijn, maar  
 mag je niet opleggen. Als iemand zich hier niet klaar voor voelt, is het beter  
 om niet aan te dringen.



38 39

BASISSCHOLEN 

Doelgroep

In cultureel diverse basisscholen werk je met een zeer divers publiek van lokale kinderen, 
migranten en vluchtelingenkinderen uit zeer uiteenlopende landen. Het gaat erom deze 
groepen zoveel mogelijk met elkaar te verbinden.

Sommige kinderen staan daar niet altijd voor open. Ze kiezen dan eerder voor kinderen 
die ze al kennen. Dat gebeurt in beide groepen. Kinderen van hier begrijpen vaak niet 
wat vluchtelingenkinderen hebben doorstaan. Het is een abstract gegeven voor hen, 
omdat zij zijn opgegroeid in een veilige omgeving.  

Om hier meer bewustzijn rond te creëren, werd tijdens het Beats, Words & Moves-
project muziektheater ingezet. In groepsgesprekken stonden de kinderen stil bij wat 
het betekent om een vluchteling te zijn. Daarna maakten we samen met de kinderen 
een muziektheatervoorstelling over vluchtelingen. Dit vluchtverhaal hebben we dan 
bewerkt.  

De kinderen van klas 5 en 6 speelden het verhaal, klas 3 en 4 begeleidden met 
liederen en instrumenten. Klas 1 en 2 vormden het publiek. Hoewel deze klassen niet 
meespeelden, voelden ze zich wel betrokken en kwamen ze op een beeldende manier 
toch met het thema in contact.  

In de voorbeeldsessie vind je de verschillende stappen om een muziektheater in elkaar 
te steken met en voor kinderen van een basisschool.

Voorbeeldsessie

Vertrek vanuit muziek 
Voor je aan het werkproces met de kinderen begint, ga je best op zoek naar of maak 
je zelf eerst enkele liederen die het thema vertolken. Het moet met het leven van een 
vluchteling te maken hebben: op de vlucht zijn voor oorlog of geweld, vrijheid, angst, 
een nieuw leven opzoeken etc. Bepaal zelf hoe je dit verwerkt in een lied. Deze liedjes 
gebruik je als startmateriaal om over het thema te praten. Begin met de liederen aan te 
leren. In een gesprek met de groep kun je de betekenis van de liederen toelichten.
Begeleid deze liederen met gitaar of piano en/of met andere instrumenten. Starten met 
muziek is een goeie ijsbreker en zorgt ervoor dat kinderen zich sneller openstellen.  

Vertrekken 
     
        E                  D                   C               B 
Wij vertrekken, vertrekken we moeten nu weg  
        E                  D                   C               B 
Ons leven is niet veilig, we hebben nu pech  
        E                  D                   C               B 
Wij vertrekken, vertrekken, hier is het nu klaar 
        E                  D                   C          B 
Pak nu je   spullen,  en blijf bij elkaar 
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Ik ben een kind  
 
AM                       C                       G  
Ik ben een kind, jouw toekomst, bestaan    
AM                       C                       G 
Probeer mij te zien, laat los die argwaan 
AM                       C                       G 
Ik ben een kind, vergeet mij toch niet 
AM                       C                       G 
Open je ogen, zodat je ons ziet! 
Refrein 
AM                       C                       G 
Ik ben een kind, ik ben een kind, ik ben een kind  
AM                       C                       G 
Jouw toekomst, toekomst, toekomst, toekomst, toekomst  
AM                       C                       G 
Ik ben een kind, ik ben een kind, ik ben een kind 
AM                       C                       G 
Bescherm ons, bescherm ons, bescherm ons, bescherm ons, bescherm ons 
M                       C                       G 
Ik ben een kind, ik leer en ik speel  
AM                       C                       G 
Vertrouw me nu toch, zonder oordeel 
AM                       C                       G 
Wij zijn kinderen, wij allemaal  
AM                       C                       G 
Zuid, West, Oost, Noord, dit is ons verhaal!  
Refrein X 2 

-> Zie tutorial 12 op www.creathera.org 

Het verhaal  
Na het zingen en musiceren begin je een gesprek over vluchten. Probeer dit te vertalen 
naar de leefwereld van kinderen. Je hoeft het niet te hebben over IS of over bloederige 
taferelen om dingen te verduidelijken.

Zorg ervoor dat je iedereen hierin betrekt, zowel kinderen van hier als kinderen die naar 
hier gevlucht zijn. Je kunt aan kinderen van hier vragen wat zij zouden meenemen als ze 
plotseling zouden moeten vluchten. Zo horen vluchtelingenkinderen hoe kinderen van 
hier erover denken. 

Vraag of er kinderen bekend zijn met vluchten. Er steken altijd enkele kinderen hun hand 
op. Sommige kinderen die een vlucht hebben meegemaakt steken hun hand niet op. 
Verplicht ze niet om te spreken. Het feit dat hun lotgenoten hierover spreken, is vaak 
voldoende. Het kan zijn dat ze dit later wel doen, omdat ze voelen dat ze niet de enigen 
zijn die zoiets meegemaakt hebben. Betrek ook de kinderen die dit niet meegemaakt 
hebben. Hoe denken zij hierover? Wat zouden zij doen of voelen in een dergelijke situatie?  

Zorg voor de grote lijnen van het verhaal bij het begin van het proces. Later kun je dit 
nog aanpassen. De kinderen kunnen daarbij helpen. Ze kunnen dialogen bedenken of het 
verhaal bewerken. 
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Tijdens het Beats, Words & Moves-project is ervoor gekozen om ‘De Vlucht’ te vertolken, 
over een groep kinderen die een oorlogssituatie per boot moesten ontvluchten. Na deze 
bootreis lieten de autoriteiten de groep niet binnen. Dit is een duidelijk en klassiek 
voorbeeld van wat veel vluchtelingen in deze tijden ondergaan. Maar het kan evengoed 
gaan over een vluchteling die in België woont en zijn nieuwe leven opbouwt. Maak zelf je 
verhaal en belicht op die manier aspecten van het leven van een vluchteling. 

De muziek 
Voor een muziektheatervoorstelling heb je enkele krachtige liederen nodig die je verhaal 
accentueren. Een voorbeeld is het lied ‘Vertrekken’ (zie hoger), dat duidelijk toont waar 
het over gaat. Het focust op het moment waarop de kinderen moeten vluchten. Zo kun 
je meerdere liederen maken die het verhaal benadrukken. Muziek is vaak krachtiger dan 
woorden en maakt de boodschap nog sterker. 

Je kiest zelf hoe je de liederen inzet. In het muziektheater ‘De Vlucht’ zong één groep 
de liederen en bood een andere groep instrumentale ondersteuning. Sommige kinderen 
van de theatergroep zongen ook mee tijdens het stuk. Je kunt bijvoorbeeld ook enkele 
kinderen solo laten zingen. 

De voorstelling 
De voorstelling is het moment waar de kinderen naar toewerken en -leven. Bereid je 
goed voor en voorzie voldoende (generale) repetities. Als het stuk vertrouwd aanvoelt 
voor de kinderen, dan ben je er klaar voor. 

Nodig zoveel mogelijk mensen uit. Hier gaat het uiteindelijk om, de lokale en bredere 
gemeenschap in contact brengen met dit verhaal. De polarisatie in onze maatschappij 
belemmert soms onze kijk op vluchtelingen. Een stuk over vluchtelingen, gespeeld door 
kinderen van hier en kinderen van elders, brengt een andere en meer genuanceerde kijk 
op de situatie waar we ons samen in bevinden. 

Tips en aanbevelingen 
- Verdiep je in de vluchtelingenproblematiek en probeer die te begrijpen vanuit  
 het perspectief van een kind. Een bezoek aan een van de centra kan hier zeker  
 bij helpen. Ook zijn er veel documentaires/films die dit thema belichten.  
- Bedenk de grote lijn van het verhaal, maar laat de kinderen ook meedenken.   
- Maak enkele liederen over aspecten van deze thematiek en probeer ze te linken  
 aan belangrijke momenten in het verhaal.  
- Nodig alle ouders uit, ook de ouders van de kinderen uit de opvangcentra. Het  
 muziektheater samen kunnen bekijken, werkt verbindend. Op dergelijke   
 momenten kunnen ouders in contact komen met elkaar. 
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VOORSTELLING 

CREA THERA 

Contact

L. Debruynestraat 19
8310 Sint-Kruis
Tel. 050 35 69 58
Gsm 0493 10 89 20
creatherabase@gmail.com 
deleuthomas215@gmail.com
www.creathera.org 

Geschiedenis 

Crea Thera is een creatieve en therapeutische organisatie opgericht in 2008 door 
muziektherapeut Thomas Deleu (°1978 Brugge), afgestudeerd aan de Hogeschool 
Leiden.

Thomas Deleu ging aan de slag in Bosnië-Herzegovina. Eerst met kinderen en 
jongeren in de post-conflictgemeenschap van Srebrenica. Later ook met langdurig 
zorgafhankelijke dagpatiënten van drie psychiatrische klinieken in Srebrenica, 
Milici en Vlasenica, met kinderen met psychische problemen in het universitair 
ziekenhuis Kosevo (Sarajevo) en met mensen met een verslavingsproblematiek in de 
therapeutische gemeenschap Izvor (Plehan). 

Crea Thera begeleidde er het voorbije decennium doorgaand laagdrempelige 
muziektherapeutische activiteiten en beeldende therapie. In 2015 werd de overdracht 
van de activiteiten gestart door een basisvorming ‘music and art’ aan te bieden aan 
enkele lokale medewerkers uit de Srebrenica-regio. Dit was mogelijk dankzij de steun 
van de Provincie West-Vlaanderen via het subsidiereglement ‘Initiatieven in het Zuiden’ 
In 2016 werd Crea Thera operationeel in België. Eerst was er een vrijwillig aanbod van 
muzikale workshops in het noodopvangcentrum van het Rode Kruis in Sijsele. Daaruit 
ontstond Music Home, een eenjarig project voor vluchtelingen in het opvangcentrum 
van Fedasil in Poelkapelle en in het leefhuis Estas nabij Brugge. Dit pilootproject kende 
een doorstart in het tweejarig project Beats, Words & Moves.  

WERELDHUIS 

Wereldhuis West-Vlaanderen

Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
Tel. 051 26 50 50
wereldhuis@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen steunt al heel lang projecten in het Zuiden. 
Tegelijk ondersteunt de Provincie initiatieven voor een groter draagvlak voor 
ontwikkelingssamenwerking in West-Vlaanderen. 

Word wereldburger

Uithangbord van het Wereldhuis is de campagne ‘Word Wereldburger’. Onder deze 
noemer komen veel initiatieven samen. Wereldburgerschap overstijgt de oude 
tegenstellingen tussen Noord en Zuid. Het benadrukt dat we samen op dezelfde 
aarde leven. Iedereen, veraf en dichtbij, nu en in de toekomst, moet op die wereld 
menswaardig kunnen leven. En daarvoor moet iedereen verantwoordelijkheid nemen: 
oud, jong, scholen, ondernemers, organisaties… 

Het Wereldhuis trekt resoluut de kaart van het wereldburgerschap. 
Het Wereldhuis organiseert educatieve en sensibiliserende activiteiten, geeft info op 
maat, brengt organisaties en mensen samen, ondersteunt initiatieven… 
Het Wereldhuis is een plek voor alle wereldburgers.
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DANKWOORD 
Wij danken allen die op een of andere manier aan de totstandkoming van deze 
inspiratiegids hebben meegewerkt.  

Niet in het minst de deelnemende kinderen, jongeren en volwassenen die bij ons te gast 
zijn in opvangcentra, scholen etc.

In het bijzonder de vaak jonge deelnemers die toch niet in ons land mochten blijven 
omdat ze geen definitieve verblijfsvergunning kregen.

Met de steun en medewerking van: 
- Opvangcentrum (Rode Kruis) Wingene 
- Opvangcentrum Fedasil Poelkapelle
- Opvangcentrum (Rode Kruis) Brugge
- Estas (Leefhuis minderjarige niet-begeleide vluchtelingen) in Zevenkerken 
- OKAN TIHF-Brugge
- OKAN Roeselare Wereldklasse  
- De Tandem (Freinetschool Sint-Kruis) 
- Basisschool De Drie Beertjes Beernem
- Basisschool ‘t Klavertje (Staden)
- Music Fund 
- Gemeentelijke Noord-Zuiddiensten of integratiediensten (Wingene, Langemark- 
 Poelkapelle en Diversiteit Brugge)
- Opleiding Toegepaste Psychologie Howest (Brugge) - Annemie Schepens,   
 Coördinator Onderzoek
- De medewerkers van het Wereldhuis (Stefan Lannoo, Caitlin Sabbe, Jan Dessein  
 e.a.)
- De directeur Economie en Europese & Internationale samenwerking Ann   
 Tavernier 
- De deputatie van West-Vlaanderen (Jean De Bethune, gedeputeerde voor   
 Noord-Zuidbeleid)
- Streekfonds West-Vlaanderen
- Koningin Mathildefonds (Music Connects) en de Koning Boudewijnstichting
- Cera 
- United Fund for Belgium
- Stichting Helias
- De medewerkers van Crea Thera
- Vriendenkring Crea Thera
- Comité van Aanbeveling van het project Beats, Words & Moves: Peter De Roo,  
 John Crombez, Wouter De Vriendt, Hamid Hisari en Jeroen Vanacker
-  Smart Surveys en Asa Surveys
- Aardig Gedacht
-  Rode Kruis Vlaanderen en Fedasil 
- De talrijke vrijwilligers voor, tijdens en na toonmomenten

 

BIJLAGE: BASISGITAARAKKOORDEN 
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WORD 
WERELDBURGER 
WERELDHUIS WEST-VLAANDEREN

MONDIALE 
BETROKKENHEID
BEGINT BIJ JEZELF

DUURZAME 
ONTWIKKELING
VOOR NU EN LATER

EVENWICHTIGE 
VERDELING
OP WERELDSCHAAL

MENSENRECHTEN
VOOR IEDEREEN, ALTIJD EN OVERAL

DIVERSITEIT
MAAKT ONS STERKER

GLOBALISERING
IS TWEERICHTINGSVERKEER

VREDE
IS MENSENWERK

BURGERS EN SAMENLEVING
NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID
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Colofon

Deze inspiratiegids werd uitgegeven in opdracht 
van de deputatie van de Provincie West-
Vlaanderen.

Redactionele coördinatie: Thomas Deleu, Crea 
Thera, Caitlin Sabbe en Stefan Lannoo, Wereldhuis 
West-Vlaanderen

Vormgeving en druk: Grafische Dienst, Provincie 
West-Vlaanderen

Voor de publicatie van alle foto’s in deze 
inspiratiegids werd toestemming gevraagd aan de 
betrokken organisaties. 

Copyright: Provincie West-Vlaanderen
Verantwoordelijke uitgever: Ann Tavernier, 
directeur Economie en Europese & Internationale 
Samenwerking Provincie West-Vlaanderen, 
provinciehuis Boeverbos, Kon. Leopold III-laan 41, 
8200 Sint-Andries

Wettelijk depotnummer: D/2019/0248/17
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Hugo Verrieststraat 22
8800 Roeselare
t 051 26 50 50
e wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.facebook.com/wereldhuiswvl
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis

INSPIRATIEGIDS  
BEATS, WORDS & MOVES 
Wereldhuis West-Vlaanderen
Provinciaal forum voor relaties met het Zuiden
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