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Anita Huybens, krijgt de school 1

organisaties werkten mee aan dit

Guy Sprengers, voorzit ter van KwB-Lubbeek: "Het

nicht je van Ani ta Huybens, Jessika Devl ieghere

woont al  een paar jaar in Ramal lah,  Palest ina,  en

werkt er voor Socia l ist ische Solida r i tei t .  In haar

vr i je t i jd helpt  ze mee aan de ui tbouw van de cir-

cusschool ,  opger icht  in augustus 2006 door Shadi

Tmorrod. Toen Anita in november 2006 t i jdens het

kunstenaarsweekend van Lubbeek de Erepri js voor

Cultuur kreeg, deed ze een oproep. Aan de 100

Lubbeekse kunstenaars die dat weekend tentoon-

stelden vroeg ze om een kunststoel te maken en die

te verkopen ten voordele van de circusschool .

Vandaar de t i te l  van het project :  '0p KUNST

geSTOELd, 101 kunstenaarsi

De Lubbeekse Cu l tu urraad en de Gemeentel i jke

Raad voor Internat ionale Samenwerking (GRIS)

zetten er hun schouders onder.0mdat wi j  met een

aantal bestuursleden van de KWB in beide raden

vertegenwoordigd zi jn,  wi lden wi j  zeker meedoen.

Het weekend van 16-17 maart werden de stoelen

tentoongesteld aan de Lubbeekse bevolking, in zaal

Sa ntro, met een officiële vern issage, muzika nten,

speeches van de GRIS en de nieuwe schepen van

cu l tu u r.  KWB h ielp voora I log ist iek mee. En op

zaterdag 24 maart  werden op het Leuvense

Ladeuzeplein een tweede keer stoelen te koop

gesteld. De twee weekends waren een enorm suc-

ces. Er kwamen heel  wat mensen ki jken en kopen."

Ramal lah

De circusschool  wi l  het  t rauma van kinderen in

Palest ina doorbreken en ze wat vreugde en plezier

brengen. De opbrengst van de kunststoelen gaat

naar de kosten van een lokaal, materiaal,  het beta-

len van een lesgever. 'Een stoel voor het goede

doel ' ,  zo omschreef Mart ine Tanghe het project  in

het tv- journaal. Guy Sprengers: "Het stoelenproject

heeft heel wat teweeggebracht. Mensen gaven

graag geld omdat ze wisten wat er achter zat, waar

het voor diende en wat het einddoel  was, en

bovendien waren er juweelt jes bi j .  Ani ta had in een

toespraak gezegd: 'Mensen zeggen soms dat zo'n

act ie voor een school t je ginderachter een druppel

op een hete plaat is.  Maar voor mi j  is  dat  een drup-

5.000 euro cadeau" Heel wat
project, waaronder lflffB*Lubbeek.

pel die in een plas water val t  en kr ingen maakt die

al t i jd maar verder gaan. Mi jn idee is die druppel  in

dat water,  en die kr ingen, dat z i in ju l l ie al lemaal.

De betrokkenheid breidt zich uit i  Dat is effect ief

ook zo. Heel  veel  mensen werkten mee. Dr ie

Leuvense scholen hebben het project  ingepast in

hun lessen en de kinderen kregen de opdracht om

ook stoelen te maken. Er was ook de steun van het

BEK-huis,  een beeld- en kunstencentrum gerund

door Viona Westra.  Zi j  heeft  het  atel ier  de hele

maand februar i  e lke zondag opengesteld voor men-

sen die stoelen wi lden versieren.

De stoelen die er nu nog zi in,  zul len tentoongesteld

worden op de Kunstroute-Leuven (29,30 apr i l  en 1

mei in Lubbeek) en op het Wereldfeest aan de Bruul

(2 juni,  in Leuven)."

Kla p roee n
'0p KUNST geSTOELd' was een zi jsprong voor Anita

Huybens, die al  3 jaar k laprozen maakt en verkoopt

ten voordele va n de vzw Apopo, een project om
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ant ipersoonsmijnen op te sporen en snel ler  te ver-

niet igen. Ani ta is zel f  geconfronteerd geweest met

amputat ie en heeft  in haar leven al  zware beproe-

vingen moeten doorstaan. Guy Sprengers:  "Ani ta is

een ongeloof l i jk  sterke vrouw. Na een borstampu-

tat ie 12 jaar geleden, is ze haar g renzen bl i jven

ver leggen, door te vechten, door z ich in te zet ten

voor anderen. Haar projecten lukken, vooral  door

haar kracht.  Ze slaagt er elke keer weer in om men-

sen spontaan mee te kr i jgen. De nieuwe basel ine

van Wereldsol idar i te i t , 'de kracht van mensen

samen',  daar heb ik toch een paar keer aan gedacht

de laatste weken, toen ik zag wat die kracht van

mensen kan ontwikkelen."

CAROLINE VANPOUCKE

Al les over het k indercircus v ind je op www.palc i rcus.ps.

Info over het stoelenproject:

http ://www. 1 01 stoelen 1 ci rcusschool.net,

emai I  :  c i rcus-stoel  @ hotmai l .com

www. ku nstroute- leuven.be
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'Circus behind the wall', zo heet de eerste circusschool in Ramallah,

Palestina. Dank zij de verkoop van honderden kunststoelen in

Lubbeek en Leuven, een initiatief van de Lubbeekse keramiste


