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Begin maart kregen we een uitnodiging
uit Thailand om nog eens een project te
doen. Een centrum voor seksueel
misbruikte meisjes, waar we vier jaar
geleden ook hadden gewerkt. De staf
kreeg van de kinderen daar zelf vragen
over en de vakantie kwam er aan.
Kunnen jullie komen, maar dan liefst in
april?
Het is dan kort dag om een team samen
te stellen en bovendien ging het om een
beperkte groep kinderen, dus besloten
we om alleen met z`n tweetjes te gaan,
Jenny en ik, Wim.
De ontvangst bij de luchthaven was
geweldig. Lachende kinderen, tranen bij
Jenny van ontroering en vermoeidheid.
Goedkope vluchten duren lang.
Een meisje, had een portret van ons
gemaakt. “Nee ze had geen foto nodig,
we zaten nog in haar hart.” zei ze.
Jenny had een creatief programma
uitgewerkt waarmee we zouden werken
naar een grote modeshow, allemaal met
afvalmateriaal en papier.
Het moest eindigen in één groot feest.
Daarom zocht Wim bijbelverhalen waar
vrouwen en feesten centraal stonden.
Feest omdat Naäman genezen was
dank zij het ingrijpen van dat anonieme
slavinnetje. Feest omdat Rachab de val
van Jericho overleefde.
Een bruiloftsfeest dat dreigt in het
water te vallen tot Jezus het water in
wijn veranderde. Feest omdat Esther
koningin werd. Feest omdat Boaz zijn
oog op Ruth liet vallen. En nog veel
meer. De bijbel, een boek vol feesten.
Elke dag hadden we een feestelijk
verhaal waar de kinderen gewoon een
rol in kregen toebedeeld.
Maar natuurlijk ook weer veel creatief
spel. Geen spel om te winnen maar om
te genieten.
En dan natuurlijk al die creaties:
schilderen met woldraad, hoeden van
wolraad en bloempapje, papier maché,
gordels als basis voor rokken en

Je moet weten dat seksueel misbruikte
meisjes zich heel dikwijls schamen
voor hun eigen lichaam, maar nu in
deze vertrouwde omgeving en met
spulletjes die ze zelf hadden gemaakt,
en indien nodig,
verstopt achter hun handmaskertje,
durfde ze het weer aan. De staf vond
het een geweldige doorbraak.

jurken, sieraden van binnenbanden en
papier maché, vinger haken, arm
breien, speelgoed maken met plastic
flessen, zalfpotjes met schroefdoppen,
handmaskers, etc. Dikwijls lag de hele
zaal vol met knutselmateriaal.

En dan voor de slotdag een enorm
groot decor schilderen. Wat waren de
kinderen enthousiast, wat hebben we
veel gelachen.

En dan de grote modeshow.

De weekends gingen we naar twee
dorpen van twee stafleden. Een Karen

dorp en een Akka dorp, wellicht liggen
daar mogelijkheden voor een volgend
project?
Minder comfort, meer uitdaging, wie
weet?
Hier een korte citaat uit de reactie van
Christine, de oprichtster van het tehuis:
Ik heb tot nu toe alleen maar hele
positieve reacties gekregen en ik hoor
nog wel meer, denk ik, als ik weer terug
ben.
Ik vond het zo geweldig dat jullie de tijd
en de energie hebben gegeven aan ons.
En dat op zo'n korte termijn. Jullie
hebben gewoon de juiste inslag met onze
meisjes. Ik vind het geweldig...
Ik heb filmpjes gezien en wat zie je ze
dan genieten... Ach ja, die tieners
hebben soms wat andere dingen aan hun
hoofd dat hoort er zo bij. ...
Wat de creativiteit betreft….ik ben het
helemaal met je eens dat het goed zou
zijn om het meer te doen. Ik ga dat
zeker aankaarten bij de staf….
Heerlijk dat jullie ook de contacten bij
Phae weer hadden en nu ook naar het
dorp van Ee. Dat is wel weer een andere
ervaring hè? Wie weet kan er in de
toekomst een combinatie zijn.
Ik hoop dat jullie niet al te moe
geworden zijn van alles en dat jullie zelf
ook weer verder kunnen en blij kunnen
terug zien naar deze tijd.
Weet dat het heel veel invloed heeft op
kinderen, dat ze weer kind kunnen zijn
en dat ze de creatieve kant kunnen
ontdekken.
Ik ben ondertussen al weer een tijdje
terug en ik heb veel reacties gehoord. Ik
vraag altijd hoe de vakantie tijd geweest
was. En de meesten kwamen gelijk met
jullie op de proppen. Bijna unaniem
vertelden ze dat ze het kleren maken
het leukst hadden gevonden.
Een van hen zei: "Ik wist niet dat ik dat

kon!". Ze lachte er trots bij. Alle
kinderen hier hebben slechte
herinneringen en denken slecht over
zichzelf en jullie hebben hen een nieuwe
positieve herinnering erbij gegeven.
Dank jullie wel, voor het komen zelfs in
de heetste maand!
Het was een fantastisch project. Moe
maar voldaan terug naar huis, nog een
beetje meer in hun hart.
Omwille van privacy is ons gevraagd
geen foto`s met herkenbare gezichten
op de website te plaatsen. Sommige
van de kinderen worden nog gezocht
door hun misbruikers of pooiers. Ook
de precieze plaats geven we daarom
niet aan.
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