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Op  2 mei staat er weer een groep 
Art for All-ers klaar op Schiphol 
om te vertrekken naar Oeganda: 
Noach’s Ark, “ Children Ministry 
Uganda” in Mukono.  

Met maar liefs 257 kg aan bagage 
in onze koffers, een paar privé 
dingen maar vooral veel 
materialen om “kleur” te brengen. 

Onze missie is vreugde, fun en 
kleur brengen  in een gebied waar 
te kort en armoede heerst, maar 
waar héél veel mooie kleurrijke 
kinderen wonen. 

Noach’s Ark is een stichting die 
“weggegooide” kinderen opvangt 
en een onderdak verleent. Hier 
wonen nu 175 kinderen. Baby’s 
van een paar maanden tot 
jongeren tot ongeveer 20 jaar.Ons 
thema was dan ook ‘van 
Waardeloos tot Waardevol’. 

Onze introductie begon achter de 
school met de parachute en een 
stelletje gekken eronder, de 
Mezoengoes uit Europa. 

 

 

 

Na onze gebruikelijke introductie, 
bleef er één persoon op de grond 

liggen, zomaar op de kale grond, 
zonder naam, zonder identiteit, 
zonder verblijfplaats. 

De kinderen waren direct gefocust 
op Jitske, onze mime speelster, ze 

lag daar met gesloten ogen en wit 
gesminckt. Toen ze opstond bleek 
dat ze gevangen was in een 
onzichtbare kooi. 

Gedurende het verhaal, elke dag, 
werd haar leefruimte steeds 
kleiner en werd het steeds 
moeilijker om te overleven en door 
Loes, de verhalenverteller, werd 
aan de kinderen een oplossing 
gevraagd. 

Gelukkig kwamen er oplossingen 
en kreeg ze een naam en talenten 
en vrijheid en heel veel gaven, 
maar vooral ook …. schoenen. 

 

In de zondagdienst werd de 
bevrijding gevierd en werd er 
gedanst toen ze ontdekte wat 
echte vrijheid was. 

Het was adembenemend, 
ontroerend mooi om te zien en om 
te merken hoe de kinderen 
opgingen in het verhaal. 

Jitske zat geheel gevangen in de 
denkbeeldige kooi, die zover 
gekrompen was zodat ze zich 
vrijwel niet meer kon verroeren. 



De vrijheid kwam toen de kinderen 
het lied gingen zingen van ‘I feel it 
in my bones’ I feel it in my bones – 
it’s a fire - I feel it in my bones,..                                                   
And I must let it out, Oh I must let 
it out-  It’s the gospel of Jesus - 
It’s the gospel of love - It’s the 
gospel of freedom - We’ve been 
saved by His blood - …..en verder   

‘I feel it in my bones’, was een lied 
wat over het hele terrein klonk, 
elke dag weer echt zo’n lied wat 
aan je blijft kleven. 

Na anderhalve week hadden we al 
een parade omdat veel kinderen 
grote vakantie kregen en terug 
zouden gaan naar hun familie. 

 

Het organiseren van deze parade 
had veel voeten in aarde!                  
De muziekband moest letterlijk uit 
hun comfortzone om hen als een 
band vooraan in de stoet te laten 
lopen en de kinderen erachter aan. 

Dit was de eerste keer dat de 
kinderen in een optocht achter de 

muziek aan liepen, maar wat een 
feest en een gejoel, al die blije 
smoeltjes en zelfs de docenten die 
joelend meeliepen. 

Oh, wat hebben we veel mensen 
even uit hun ‘gewone doen’ 
gehaald en wat waren ze daarna 
blij verrast. 

De impact van Art (for All)  
Na de eerste weken, net voordat 
de kinderen vakantie kregen, 
kwam het verzoek om ook aan de 
docenten te vertellen waarom we 
dit doen en wat het effect ervan is. 
De docenten kregen een 
workshop over de impact van Art 
op het functioneren van de 
kinderen. Loes en Ineke hebben 
het een en ander gedeeld vanuit 
hun werkervaring.  Daarna kregen 
de docenten ook een opdracht om 
zelf aan de slag te gaan met 
vetkrijt en ecoline, dit was echt 
geweldig om te zien. 

 

 

 

 

 

 



Na afloop wilde de coördinator 
graag de hand-outs hebben van 
deze workshops. 

We hebben heel veel kunnen 
doorgeven zoals het maken van 
sieraden van fietsbanden, tassen 
van poetsdoeken die gesponsord 
waren. 

Met de kleuters was het een feest 
toen ze met hun gouden voetjes 
over hun kunstwerken  mochten 
dansen, glijden, lopen. 

 

 

Wat een feest om steeds weer die 
blije koppies  te zien en de  

‘Piri Piri Toemba’ of ‘I feel it in my 
bones’ te horen. 

Terwijl ik dit verslag zit te maken 
ben ik weer terug in Noach”s Ark 
en zie ik die mooie gezichtjes weer 
terug van die kinderen waar je 
toch weer je hart aan verliest. 
Voor de tantes en juffen op het 
terrein hebben we in de avond 
verschillende workshops 
gegeven. Erg fijn om aan deze, 
hardwerkende groep mensen wat 
van onze kennis over te dragen. 

Het is haast onmogelijk om te 
vertellen wat we allemaal gedaan 
hebben. Het was een erg vol 
programma en een mooie ervaring 
want geen enkel project is het 
zelfde. 

In de laatste week hebben we 
vooral veel grappige acts gedaan, 
het Varkentje van  Arthur met z’n 
poepkont (pindakaas) en  de Plank 
die niet door de ingang paste wat 
we ook probeerden, er ging van 
alles mis. 

De kinderen hebben veel gelachen 
en wij ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naast veel plezier zijn hebben we 
ook twee bijzondere 
gebeurtenissen meegemaakt.  

 

Het overlijden van een baby en het 
opdragen van een nieuw 
‘gevonden’ baby. Voor beide 
baby’s werd in de kerkdienst 
aandacht gegeven. Na het 
overlijden werd een aparte 
rouwdienst met alle kinderen 
gehouden, veel verdriet maar ook 
veel troost. De nieuw gevonden 
baby werd in de kerkdienst 
opgedragen en hem werd een 
naam gegeven! 

Dit gebeuren viel prachtig samen 
met ons verhaal tijdens de 
kerkdienst van naam en kleur 
geven aan Jitske! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een droom van Piet Buitendijk 
(oprichter) kwam uit. Want een 
echte boom kwam in de kerk te 
staan en is door ons team 
prachtig geschilderd. Vervolgens 
kwamen er handgemaakte 
lampionnen in te hangen en de 
kinderen mochten in de laatste 
kerkdienst hun dromen en 
gebeden in de boom komen 
hangen. Ook hebben we twee 
kinderen van papier- maché 
gemaakt en naast de boom 
geplaatst. Een prachtig blijven 
beeld! 

De straten van hun dromen 
hangen nu blijvend voorin de kerk 
en vormen  samen met de  
wensboom een herinnering aan 
die vijf Mezoengoes van Art for 
All. 

 

Wat een genade om zoveel van 
onze talenten te mogen doorgeven 
aan deze hartverwarmende 
Oegandezen, het was weer een 
feest!!  

 

Suzanne Visscher 

 



 

team: vlnr  Ineke Ruiter,                 
Loes Thierfeldt,                          
Suzanne Visscher, leiding,                           
Pieter van Slooten,                          
Jitske van der Meer 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


