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Het project. 
Ergens in Noord Thailand, we 
vernoemen de plaats en de naam van 
het project bewust niet. Waarom zo 
geheimzinnig? Het tehuis waar we 
gewerkt hebben geeft opvang en 
rehabilitatie voor seksueel misbruikte 
meisjes. Van sommigen van hen is het 
beter niet bekend te maken waar ze 
verblijven, daar ze door hun 
misbruikers nog gezocht worden. Ook 
met fotomateriaal moeten we een 
beetje voorzichtig zijn. Gelukkig waren 
er ook kinderen van twee andere 
projecten samen aan het werk, dus we 
kunnen jullie wel een indruk geven. 
Een tehuis waar kinderen worden 
opgenomen wiens ouders in de 
gevangenis zitten en een tehuis voor 
meisjes met aids gerelateerde 
problematiek. 
Daar gaan wij van Art for All de boel 
maar weer eens op stelten zetten. 
Onverwachte creatieve impulsen 
geven. En als het kan afsluiten met een 
grote optocht. 

 
 
 

 

 
 
Het team. 
Met z`n vieren reizen we naar 
Thailand. Trudie gaat voor de eerste 
keer mee, spannend. Marleen is 
ondertussen aan de derde reis toe, na 
twee keer Haïti wordt Thailand een 
nieuwe uitdaging. Jenny en Wim tellen 
de reizen maar niet meer. De projecten 
waar we komen te werken hebben 
samen wel zo`n 130 kinderen, maar 
door een verandering van de 
schoolvakanties, zullen we 
voornamelijk met de tieners werken. 
Vier moet  voldoende zijn om genoeg 
ideeën en energie samen te brengen. 
 

 
 
Creatief actief. 
Thailand ligt wel ver, en beleggings-
maatschappijen hebben zo hun eigen 
wetmatigheid. Dat blijkt maar weer als 
je `smorgens vroeg vertrekt, pas de 
volgende dag `savonds aankomt. Maar 
we hebben dan wel Abu Dhabi gezien 
vanuit de lucht en bij nacht, en we 
hadden 10 uur tijd om over te stappen 
in Bangkok. We maken van de 
gelegenheid gebruik om even China 
Town te bezoeken en eten onze eerste 
noodle soep in een stalletje langs de 
kant van de weg, heerlijk. 
Bij aankomst was het ontroerend mooi 
dat alle tieners van het tehuis ons 
stonden op te wachten. “Welcome Art 
for All!”. Meer heb je niet nodig om te 
weten dat je welkom bent. 
Dat de bagage ergens onderweg is 
blijven steken maakt op dat moment 
niet zoveel uit. 
Als die maar terecht is als we beginnen 



te werken. De twintig toegestane kilo's 
zijn eigenlijk allemaal materiaal, verf, 
penselen, de parachute.... 
De handbagages zijn onze eigen 
spullen. De tijd dat je twee of meer 
koffers kon meenemen ligt ver achter 
ons. Ieder AFA lid zou moeten leren 
met 7kg twee weken verder te kunnen.  
Achter in de laadbakken van de auto  
proberen we alvast wat namen te 
kennen. Een beetje later oefenen we 
voor het eerst al ons bekende 
klapritme, en waarom ook niet gelijk in 
canon ? Lachen. Kip, La, Poei, Ploy, 
Apple, Boem, Gomding, Mae Pae, Mae 
Ae. 
Je denkt natuurlijk goed te slapen na 
zo`n lange reis, maar de bedden zijn zo 
hard. Alles wat een beetje zacht 
aanvoelt, dekens, handdoeken gaat op 
de matras en de volgende morgen weet 
je al je beenderen te zitten. Later 
krijgen we een soort luchtmatje van 60 
breed. Die anderen, die krijgen een 
extra foammatrasje erbovenop.  
 
Zaterdagmorgen een meeting met de 
verantwoordelijken van de drie centra 
programma bespreken. `s Middags 
inkopen doen en vroeg naar bed. 
Zondag samenkomst en waarom ook 
niet in de namiddag even stoeien met 
de parachute en enkele spelletjes met 
de kinderen die tijdens de week niet 
zullen kunnen komen. We beseffen snel 
dat het warm en vochtig is, het zweet 
druipt van ons af, en opeens besef je 
ook dat de leeftijd met de jaren is 
meegegroeid. 
 
In twee weken halen we alles uit de 
kast. Onder Wims leiding spelen, 
rennen vliegen, vlaggen roven en 
verdwalen in het labyrint. De kinderen 
schilderen met de ogen dicht, het 
worden prachtige kleine vlaggen. Met 
klei wordt gespeeld en onder Marleens 
sturen resulteert  het in allerlei 
beesten en potjes. Later worden er nog 
maskers in klei gemaakt. Met binnen-
banden weet Trudie de tieners 
enthousiast te maken om sieraden te 
ontwerpen. Het worden echte 
“bijoukes”.  

 
 
 
 

   
 

     

    
 



 
 

 
 
 
 
 
Er komen natuurlijk nog abstracte 
tekeningen en silhouetten bij. 
Ballonnen en kranten en behangerslijm, 
meer heeft Jenny niet nodig om hen 
allerlei hoeden te laten ontwerpen. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 

 
 
De pas in gebruik genomen lege ruimte 
hangt nu vol vlaggen, tekeningen, 
sieraden en spandoeken, op de grond 
staan kleipotjes en liggen maskers te 
drogen 
Ondertussen krijgen de kinderen ook 
nog het verhaal van Jona te horen. 
Later in het project zullen zij zelf het 
verhaal twee keer opvoeren. 
Jona wil liever niet naar Ninevé, maar 



naar Afrika, naar Thailand, naar India, 
naar België. Voor ieder land wordt of 
een dansje of een tafereeltje 
ingeoefend. We krijgen een boot en 
storm op zee, een kartonnen Jona 
wordt over boord gegooid, Jona belandt 
in een donkere stinkende maag van de 
grote vis...Na enige aarzeling gaan de 
tieners helemaal op in hun rol. We 
kregen zelfs nog een eigentijdse versie, 
met mobiele telefoons en vliegtuigen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

         
 
Het is en blijft leuk, maar soms vragen 
we ons af, wat hebben die kinderen 
allemaal meegemaakt. Waarom haakt 
deze of gene even af. Wat is er met La, 
ze begint de dag altijd zo vrolijk en 
zakt gewoon weg na de middag. De 
zaterdag werken we ook met de 
kinderen van de lagere school. Die zijn 
al regelmatig komen loeren wat wij 
overdag allemaal uitvoeren, ze horen 
ook de enthousiaste verhalen van de 
oudere kinderen. Ook dan komen 
natuurlijk die vragen. Die meisjes van 
acht jaar en jonger en al zo door het 
leven getekend, nu reeds een zware 
last met zich meedragend. Een pijn die 
wellicht bij het seksueel ontwaken 
weer gevoeld wordt, die in het vormen 
van een relatie behoorlijk in de weg 
kan staan. Christine doet met haar staf 
goed en degelijk werk. God is aanwezig 
en huilt als er gehuild wordt en lacht 
mee als er gelachen wordt. 
 
Twee volle weken beroep doen op de 
creativiteit van kinderen blijkt toch 
wat veel. We moeten een vrije dag 
inlassen, en eerlijk is eerlijk, wij zijn 
er niet rouwig om. 
 
Slot en parade. 
Omdat de tehuizen in een stillere buurt 
buiten de stad liggen wordt de parade 
gepland in een dorp van één van de 
medewerkers. Ons team grijpt de kans 
aan om in dat dorp van de Karen, één 
van de bergstammen, te blijven slapen. 
Het dorp ziet ook zijn kansen en stelt 
ons voor na de parade nog eens te 
schilderen met de kinderen uit het 
dorp. 
De vrijdagmiddag worden alle spullen 
die we in de afgelopen weken gemaakt 



hebben netjes aan de kinderen 
gegeven. De kleinsten met hun rokjes 
en hun hoeden vol zee en vis. Iedereen 
met een kleine vlag. Een tiental tieners 
hebben een choreografie met grote 
vlaggen geoefend met Wim. De grote 
spandoeken met de straat van hun 
dromen. De bonte hoedenverzameling 
van papiermaché. Het gaat allemaal 
mee in de stoet. Wat niet mee kan is  
de klei. De grote abstracte tekeningen 
werden al als behangpapier aan de 
muren geplakt. Het oefenen voor de 
parade lukt. Het echte werk op 
zaterdagmorgen is voor de kinderen en 
de staf een werkelijk verassing . 
Jammer dat ze de drums vergeten 
waren, en er geen fanfare beschikbaar 
was. Dus wordt het veel zingen en veel 
vlaggen zwaaien. En de tieners die 
laten Jona nog eens zien. Iedereen 
geniet. 
Daar was het ons allemaal om te doen, 
dus we kunnen tevreden naar huis. 
 
Wim Engels 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 


