HIRNGESPINST
Dat zijn wij, Hanne Struyf en Sofie Joan Wouters.
Wij repareren de wereld met kinderen.
We ‘repareren’ niet ‘dat wat kapot is’, maar gebruiken deze term voor een theatraal, artistiek
concept waarbij we kinderen tools aanreiken om hun creatief brein aan het werk te zetten. Wij
dagen hen uit om anders naar de wereld te kijken, verder door te denken over deze wereld en hun
stad en gaan concreet mét hen aan de slag.
Afgelopen jaar en dit voorjaar richten wij onze pijlen op Oostende, waar we een participatief
burgerinitiatief voor kinderen op poten zetten, in samenwerking met cultuurcentrum De Grote Post.
Het voorbije jaar deden wij een intensief artistiek vooronderzoek in Oostende. We passeerden langs
scholen, jeugdcentra, waren meermaals te gast bij De Grote Post en ook aanwezig op Theater Aan
Zee. We luisterden naar de plannen en ideeën van kinderen om hun stad te repareren en werkten
hier verder op door met weer andere kinderen.
Een greep uit de foto’s van wat we het afgelopen jaar hebben gedaan in Oostende vindt u hier:
http://www.hirngespinst.be/fotos-oostende/
Dit voorjaar van 2020 zullen wij, samen met kinderen, een aantal plannen om de wereld te repareren
realiseren als artistieke interventies of LABs in de stad Oostende. We werken hiervoor samen met
lokale organisaties, cultuurcentrum De Grote Post, KAAP, kunstenaars, overheden en instanties van
de Stad Oostende.
O’slabo
Gedurende zes weken, van 24 maart tot en met 2 mei 2020, stationeren wij op verschillende locaties
in Oostende en bij Vrijstaat O. Dit doen we met O’slabo; een bruisende ontmoetingsplaats en artistiek
laboratorium. Van hieruit vertrekken de artistieke interventies, of LABs, die ook op verschillende
locaties de stad zullen plaatsvinden.
Deze LABs komen rechtstreeks voort uit de ideeën van kinderen uit Oostende over hoe zij hun wereld
of stad willen aanpakken. Het zijn de plannen die zich ontwikkelden tijdens het artistieke
vooronderzoek.
Tijdens deze weken krijgen de kinderen uit Oostende de kans om hun dromen waar te maken, de
verantwoordelijkheid voor hun stad op te nemen en de openbare ruimte te claimen tijdens LAB tegel,
LAB vlot, LAB cuisine en LAB publiek.

LAB tegel
De zee is een plastic soep geworden. LAB tegel wil de zichtbaarheid hiervan maximaliseren en plastics
inzetten op een poëtische manier. In samenwerking met kunstenaars Elke&Bruno ontwerpen we, met
plastics gevonden op het strand, nieuwe tegels die ter vervanging zouden kunnen dienen van de
kapotte tegels op de zeedijk.
Deze experimentele, artistieke interventie is een ingreep op maat van de globale plastic catastrofe en
op maat van de stad Oostende.
Uit de verzamelde plannen van de kinderen kwam vaak naar voor dat zij begaan zijn met het afval dat
de zeeën vult en aanspoelt of wordt achtergelaten op het strand. Dit strandafval, iets negatiefs, wordt
getransformeerd tot iets constructiefs, een grondstof of materiaal om iets nieuws mee te maken. Ook
dit was iets waar kinderen op in wilden zetten en dat hun fantasie prikkelde.
In elke fase van LAB tegel betrekken we Oostendse kinderen. Ze worden uitgenodigd om deel te nemen
in klasverband, tijdens de schooluren of tijdens het weekend maar ook tijdens de vakantiedagen met
hun familie.
In een eerste fase verzamelen en sorteren we strandafval in samenwerking met de Proper
Strandlopers. Met de verzamelde plastics zullen we in een tweede fase experimenteren tot het maken
van verschillende soorten tegels. Dit gaat van het smelten van plastics tot het gieten in epoxy of het
verwerken in polyester. Door het toepassen van verschillende technieken, evenals door het sorteren
van de plastics op kleur en materiaal, zal er een regenboog aan mogelijkheden ontstaan. De plastic
tegels worden gebaseerd op de maat van de tegels in de zeedijk. Het worden vierkante bouwstenen
van 15 x 15 x ongeveer 1à2 cm hoog.
De tegels worden tijdens de weken dat O’slabo in Oostende neerstrijkt ook tentoongesteld voor het
grote publiek. Deze tentoonstelling zal zich steeds meer uitbreiden gedurende de periode van het
project. Het zal zich ontwikkelen tot een mini, utopisch ontwerp voor een kleurrijke zeedijk, waarbij
de kapotte tegels allemaal vervangen zijn door plastictegels. Uiteindelijk zullen we in een laatste fase,
tijdens de slotfase, een aantal reeds kapotte of ontbrekende tegels van de dijk effectief vervangen
door nieuwe plastictegels. Deze zullen 3 maanden blijven liggen, in afwachting van de uiteindelijke
herstellingswerken van de zeedijk die de stad zal uitvoeren.
Als deze plastictegels toch blijken los te komen zullen ze verwijderd worden, in samenwerking met
ons. Indien deze tegels geen hinder veroorzaken, noch loskomen zullen wij de toestemming
aanvragen om dit kunstwerk onderdeel te laten zijn van de zeedijk.

LAB vlot
We bouwen een groot duurzaam vlot waarop zilte planten een eetbare tuin vormen. Deze planten zijn
oogstbaar, de wortels ervan zuiveren het water en zijn een voedingsbodem voor oesters en mosselen.
Moesten de dijken ooit breken zal er toch voedsel zijn.
Dit vlot is een ecologisch, tijdelijk kunstwerk dat zal verblijven op brak of zout water. Voor alle adviezen
en ondersteuning kunnen we terecht bij Jan Seys van het VLIZ.
Eerder bouwden we, tijdens O’skamp, een klein testvlot met kinderen en Oostendse architect Arne
van de Velde.

Ook voor dit project werken we in verschillende fases waarbij kinderen ten volle betrokken worden.
Tijdens de eerste fase verzamelen we het materiaal, dat als basis zal dienen voor het vlot. Vervolgens
bouwen we samen met kinderen het vlot en ook tijdens de laatste fase zal de aanplanting samen met
kinderen gebeuren.
We werken samen met Donald Deschagt voor het onderhoud van de planten en het zeewier. Arne van
de Velde bouwt mee aan vlot. Torenoogst uit Oostende, zorgt mee voor de aanplanting en de groei en
opvolging van de zilte planten tijdens de vier seizoenen.
O.666 zal dit vlot adopteren op het moment dat wij uit Oostende vertrekken. Via hen blijven we op de
hoogte en kunnen wij tijdig het vlot verwijderen, indien dit nodig blijkt zijn.
LAB cuisine
Na een appel-en-eitocht (ruiltocht met ingrediënten) in de stad, koken we aan een vuur met de
verzamelde groenten om op die manier Oostende te verwarmen. Dit in samenwerking met OOGST,
Oostendse primeurhandel Achiel, Kwiedam en Antenne via Silke van Hoecke.
Deze eet- en kookmomenten zullen theatraal en filosofisch getinte momenten zijn waarbij we op
persoonlijk vlak de mensen van Oostende, uit alle leeftijdscategorieën en uit alle lagen van de
bevolking, uitnodigen elkaar te ontmoeten. Koken en eten werkt verbindend.
Op verschillende locaties in de stad en tijdens de paasvakantie bij Vrijstaat O zal LAB cuisine
plaatsvinden.

LAB publiek
Vanuit O’slabo zullen we op woensdagnamiddagen, de weekends en tijdens de paasvakantie theatrale
wandelingen organiseren richting de stad. Gericht op families met kinderen zullen er op subtiele wijze
kleine tijdelijke, onschadelijke, reparatie - ingrepen in Oostende plaatsvinden.
Hiervoor werken we samen met kunstenares Mieke Drossaert, die deze wandeling mee zal begeleiden.

conclusie
We vinden het belangrijk dat ons project wordt gedragen door de Oostendse gemeenschap. We
zetten dan ook in op samenwerken met lokale organisaties en gelijkgestemden. 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 het gehele project lopen er momenteel samenwerkingen met cultuurcentrum De Grote Post,
KAAP, OOGST, Elke&Bruno, Katrien Pierlet, het VLIZ, Arktos, Habbekrats, Gideon Hakker, Arne van de
Velde, Donald Deschagt, Kwiedam, Antenne, ...
HIRNGESPINST kreeg van de Vlaamse Overheid een projectsubsidie toegekend voor dit project; O’slabo
in O’stende. Zij schreven dat ze overtuigd zijn dat onze aanpak en het universele idee internationale
mogelijkheden heeft. De toekomstgerichtheid van dit opzet vervult een belangrijke urgentie en is
volgens de beoordelingscommissie waardevol in onze maatschappij.
Zij onderschrijven dat het participatieve luik sterk en overtuigend uitgebouwd is, tot en met het publiek
en de wijze waarop dat op een originele manier betrokken wordt. Zowel scholen, buurten als
gemeenschappen worden aangesproken en betrokken bij het project. De fundamentele samenwerking

met De Grote Post en KAAP zorgen voor een juiste en professionele omkadering van het project, vindt
de commissie. Hierdoor zullen we binnen het cultureel stadsgebeuren van Oostende uitstraling
verwerven.
Ook de Koning Boudewijnstichting selecteerde ons project waardoor wij een culturele
mecenaatsrekening konden openen. 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).
Op dit ogenblik zijn wij nog op zoek naar €8500. Dit voor de aankoop van hars en een plastic
snijmachine voor de verwerking van de tegels tijdens LABtegel. Als ook voor de aankoop van de
basismaterialen voor het vlot en de zilte planten met aanplantings benodigdheden voor LABvlot.
Wij hopen u op deze manier warm te maken om dit project, en zo ook de dromen van vele
Oostendse kinderen, mee waar te maken en te ondersteunen.
Sowieso nodigen wij u alvast van harte uit op 2 mei tijdens ons groots slotfeest in Oostende. Meer
info volgt later op onze website en die van De Grote Post.
Warme, reparerende groeten
HIRNGESPINST - Sofie Joan Wouters & Hanne Struyf
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
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).

