
 
HIRNGESPINST         
  
Dat zijn wij, Hanne Struyf en Sofie Joan Wouters.  
Sinds enkele jaren repareren wij de wereld, samen met kinderen. Afgelopen jaar en komend jaar 
richten wij onze pijlen op Oostende, waar we een participatief burgerinitiatief voor kinderen op 
poten zetten, in samenwerking met cultuurcentrum De Grote Post.  
  
Tijdens de zomer van 2018 maakte Hirngespinst voor het eerst kennis met Oostende op Theater aan 
Zee. Via een wereldreparatieparcours lieten we kinderen anders naar de wereld kijken en over deze 
wereld nadenken. Sinds november 2018 verzamelen we ideeën van Oostendse kinderen en brengen 
we hun plannen om Oostende te repareren in kaart. We trokken langs verschillende scholen, 
werkten samen met Habbekrats en Arktos en organiseerden een kamp in de paasvakantie.  
Een greep uit dot foto’s van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan in Oostende vindt u hier: 
http://www.hirngespinst.be/fotos-oostende/ 
 
Volgend jaar, rond Pasen 2020, willen wij samen met de kinderen enkele van deze plannen, om de 
wereld te repareren, realiseren als artistieke interventies in de stad Oostende. We werken hiervoor 
samen met lokale organisaties, cultuurcentrum De Grote Post, kunstenaars, overheden en instanties 
van de Stad Oostende. 
  
O’slabo 
Een vijftal weken lang, rond de paasvakantie 2020, stationeren we met O’slabo in Oostende. Deze 
installatie bestaat uit vijf houten verrijdbare karren en een caravan die wij in z’n geheel O’slabo 
noemen. Deze plek wordt ons basiskamp van waaruit de verschillende interventies of LABs 
vertrekken, die zich in de stad Oostende zullen voltrekken.  
   

     
  
  
LAB tegel 
De oceanen en zeeën zijn een plastic soep geworden. In samenwerking met kunstenaarsduo 
Elke&Bruno willen we, met hdpe plastics gevonden op het strand, nieuwe tegels ontwerpen en 
plaatsen ter vervanging van de kapotte tegels op de dijk. 
 

    

http://www.hirngespinst.be/fotos-oostende/


  
We schetsen kort te verschillende fases van deze interventie. 
Eerst en vooral verzamelen we afval van de gehele kustlijn in samenwerking met de 
ProperStrandLopers. Dit afval wordt schoongemaakt en erna versnijden of versnipperen we het. 
Daarna wordt het gesmolten en worden de tegels gemaakt die de kapotte tegels op de dijk kunnen 
vervangen.  
Dit plan vraagt nog veel diepgaand onderzoek en we laten ons hiervoor bijstaan door professionals. 
We zullen samenwerken met een aannemer met kennis van zaken, die kan instaan voor de plaatsing 
en de hechting van de tegels. Momenteel lopen er ook gesprekken met een Zwitsers bedrijf die een 
speciale UV-coating wil ontwikkelen om een zo duurzaam mogelijke plastictegel te verkrijgen.  
  
We willen een methodiek en stappenplan uitwerken zodat dit proces zich kan blijven verderzetten. Er 
zal plastic blijven aanspoelen en de huidige tegels van de dijk zullen blijven kapot gaan. We zullen 
ook zorgen voor een bestemmingsverbintenis zodat we zeker zijn dat ook na ons vertrek uit 
Oostende, dit project een mooie toekomst tegemoet gaat. 
Door het doorgeven van de kennis zijn wij er van overtuigd dat dit niet alleen een duurzaam, 
langdurig project wordt maar ook kan bijdragen aan de uitstraling van Oostende. We werken samen 
aan een structurele verwerking van het afval uit de zee tot het vervangen van de kapotte tegels van 
de dijk.  
  

 

LAB vlot 
We willen een drijvende tuin bouwen met eetbare, zilte planten, in een dok, in de buurt van een 
zeilclub of in de Vuurtorenwijk. Eerder bouwden we, tijdens O’skamp, een klein testvlot met 
kinderen en Oostendse architectuur student Arne van de Velde.  
 

   
 
Nu willen we een groot duurzaam vlot bouwen dat drijft in het brak of zout water en waarop de zilte 
planten een tuin vormen. Deze planten zijn oogstbaar, de wortels ervan zuiveren het water en zijn 
een voedingsbodem voor oesters en mosselen. Daarnaast zullen we ook inzetten op eetbare 
zeewieren die zich onder aan het vlot zullen hechten. Moesten de dijken dan ooit breken zal er toch 
voedsel zijn.  
Aangezien een tuin een grondige verzorging nodig heeft zoeken we ook hier naar een 
bestemmingsverbintenis. Seaweedchef Donald Deschagt en het VLIZ gaven al te kennen om achter 
dit project te staan en te willen meewerken aan LAB vlot. 
  
 
 
 
 
 
 
 



LAB cuisine 
Om Oostende te verwarmen gaan we een aantal keer, verspreid over de 5 weken, koken met en voor 
Oostendse mensen en kinderen.  
 

 
 
Na een appel-en-eitocht (ruiltocht met ingrediënten) koken we gezamenlijk aan een vuur een gerecht 
met de verzamelde groenten. Dit in samenwerking met OOGST, een organisatie die met een 
kwinkslag rond voeding, bouwen, planten, kinderen en oogsten werkt, en Oostende primeurhandel 
Achiel. Daarnaast zullen we ook met het Sociaal Huis samenwerken om eenzame mensen te bereiken 
en te betrekken.   
 

LAB publiek 
Vanuit O’slabo zullen we op geregelde basis kleine urban interventions starten richting de stad. Deze 
urban interventions zijn kleine tijdelijke ingrepen in het stadsbeeld. Het zijn acties die op kleine 
subtiele wijze de stad opvrolijken en verwarmen en onschadelijk zijn.   
 
 

 

 
 
  



conclusie 
Al deze plannen, de LABs, zijn bedacht door Oostendse kinderen. Als kunstenaar hebben wij de 
vrijheid genomen om ideeën te groeperen, te herbekijken en te vervormen. Ook voor de uitwerking 
van deze plannen gaan wij met Oostendse kinderen in zee. Aan sommige activiteiten zal in 
schoolverband worden deelgenomen, andere activiteiten zullen publiek toegankelijk zijn. 
  
 We vinden het belangrijk dat ons project wordt gedragen door de Oostendse gemeenschap en 
werken daarvoor nauw samen met het bestuur en de diensten van de stad Oostende. Daarnaast 
willen we samenwerken met lokale organisaties en gelijkgestemden zodat ook zij zich betrokken 
voelen bij het project. Wij willen dat iedereen ons project kent en ziet dat we samen met de kinderen 
een positieve bijdrage willen leveren aan het leven in Oostende.    
  
Voor de realisatie van deze plannen worden we ondersteund door de Grote Post en zullen we een 
projectsubsidie aanvragen bij de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet.  
We zijn echter nog op zoek naar aanvullende financiering om dit project te laten floreren. Dankzij de 
Koning Boudewijnstichting konden wij een culturele mecenaatsrekening openen. Hierdoor zijn de 
giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar én kan u er zeker van zijn dat uw geld goed terecht komt. 
 
 
Stort op cultureel mecenaatsrekening van Hirngespinst, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, 
op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met 
vermelding 129/0028/00071.  
Opgepast: gestructureerde melding 
 
  
Als u ons niet financieel kan ondersteunen heeft u misschien wel materiaal dat wij kunnen gebruiken, 
of interessante knowhow, of misschien kan u ons op een andere manier helpen? Wij horen het 
graag! 
  
Wij staan samen met De Grote Post en vele kinderen te springen om onze plannen uit te voeren. Wij 
hopen dat u hier even enthousiast van wordt en dat we een samenwerking kunnen aangaan om dit 
project zo diepgaand en kwalitatief, zinvol en helemaal op maat van Oostende te kunnen uitvoeren. 
 
Vele groeten, 
Hopelijk tot snel! 
 
Hanne Struyf en Sofie Joan Wouters 
www.hirngespinst.be 
  
 
 
De koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 euro 
per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk 
gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). 
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