


A theatre performance about language, that was the initial thought. A big group 
of people, speaking different languages, looking at each other with curiosity and 
a great desire of being heard. Klaas and I, looking at each other and stepping 
into thirty-six human stories and wondering how to give space, physical and 
mental space, to all of them.

We chose action as a metaphor for language. Something that reminds us that, 
in fact, no matter where we are born and where we come from, we all started 
with a first word “mum”, we all ended up in mis-communication with someone 
- even when speaking the same language - that eventually would lead us to 
a conflict, we all have to fight for our rights and we have all experienced that 
there is no need of words to express love.

During those thirteen Mondays together I have observed the beauty of people 
who can communicate without talking, build friendships with no words, 
exchange acts of kindness with their body language, experience shared joy and 
hold hands while looking back at some difficult stories of their life. Humanity, 
that is what we are talking about.

This project is an example of accomplishing building a group made out of 
diversity of background, age, culture, country of origin, communication form, 
something that could inspire our society to become in a bigger scale.
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Toen Sara en ik aan dit project begonnen, hadden we geen idee van de talrijke 
opkomst die de oproep in Leerpunt zou genereren. We wilden geen mensen 
weigeren, dus werd wij, mens allereerst een zoektocht naar een manier 
waarop het verhaal van meer dan dertig verschillende mensen samen op 
scène gebracht kon worden. wij, mens werd een plek van ontmoeting, een 
plek waarop andere manieren van taal mogelijk werden: communicatie via 
beweging, handeling, gebaren, beelden, ritueel, muziek. Op al die verschillende 
manieren zochten we naar verbinding, tussen persoonlijke verhalen, tussen 
culturen, op een manier die voorbij ging aan het dagdagelijkse. De structuur 
van de uiteindelijke voorstelling werd geïnspireerd op de verschillende rituelen 
in een mensenleven, waarbinnen de persoonlijke verhalen van de deelnemers 
een plek kregen. Op die manier ontstond de puzzel van betekenissen die jullie 
nu zullen zien.
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Theater maak je niet zomaar. Een goede partnerorganisatie vinden, subsidies aanvragen, 
zaal vastleggen,… Alles was er toen we startten in september 2018, behalve de acteurs. We 
lanceerden een oproep in alle lesgroepen. Alle cursisten uit alle modules waren welkom om 
deel te nemen: de ICT-cursist, de rekenaar, de  Kunst-en-Cultuurminnende, de Rijbewijzer, 
de Nederlandse-les-volger, jong- oud, de Nederlands-spreker of -probeerder,… iedereen 
werd bevraagd. Hopende dat zij net zo veel zin hadden in theater maken. De opkomst 
overtrof onze stoutste dromen! Er leeft zo veel interesse en goesting onder de cursisten 
om aan de slag te gaan met theater of een andere creatieve vorm. 170 kandidaten in 
december waarvan er een dertigtal vandaag op het podium staan.

Een traject afleggen van december tot vandaag vraagt een groot engagement. Niet 
iedereen kon dit blijven combineren met de gebeurtenissen in zijn leven. En deze groep 
is groot. Een hele uitdaging om alles in goede banen te leiden, niet in het minst voor de 
regisseurs. Gelukkig konden we beroep doen op twee topregisseurs: Sara en Klaas! Ze 
bleven zoeken naar oplossingen en evenwicht voor iedereen. De groep veranderde in een 
hecht geheel. Wat vertrok van kleine groepjes leeftijdsgenoten, landgenoten, klasgenoten,… 
veranderde in WIJ, de acteurs. Samen spelen deed de verschillen wegebben. Verstaan we 
elkaar altijd? Natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet. Maar samen zoeken naar een oplossing 
lukt wel. Wat je vandaag ziet is een toonmoment van  heel het proces dat we samen 
hebben afgelegd. Van IK naar wij, mens. Laat je beroeren door deze scènes waarin elke 
speler zich kwetsbaar opstelt voor jou.

Doe je mee? (De tekst van het lied vind je op de achterzijde van dit boekje)
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tekeningen van Klaas De Roo



wij samen,
stappen, stoppen en starten

opnieuw, 
elders en anders,

kijken om met heimwee
vooruit met hoop,

staan stil,
zien elkaar 

van elders en anders,
samen mens

Kaat Verheeke - CBE Leerpunt



Spel
Abdirisaq Hassan Ibrahim

Basam Matar
Carine De Smedt

Elizabeth Asomani
Filip Bauwens

Gau Subba Gurung
Georges Vercammen

Husam Raheem Chaab
Jacqueline Dhuyvetters

Jalimadi Sanneh
James Staelens

Jean-Louis Boloko Ngando
Juan Ribeiro Rodrigues

Kadija Bah
Kadrie Ramadanova Akmanova

Lieve Ackermans
Marc Moors

Marie-Louise Claeys
Martin Van Peteghem

Mehrullah Emmami
Mohammad Haroon Hussaini
Mohammad Yunus Honghajit

Mushtaq Rezahi
Muzit Ghirmay Tesfamariam

Nana Masangaza Masivi
Noor Mohammad Khan Zazai

Noorullah Bashardost
Rosemond Asantewaa Kwakye

Seher Dönmez
Sophie De Laender

Tister Ikomo Soyongo
Viviane Janssens

Yassein Al Zeir Almasalmeh

Regie
Sara Vilardo
Klaas De Roo

Muziek
Rudi Genbrugge

Projectcoördinatie
Anja Claeys
Kaat Verheeke

Procesbegeleiding
Saartje Vermoesen
Stien Van Opstal
Pascale Hoelebrandt
Anja Claeys
Samira Maatki (stage)
Leen De Boeck (stage)
Dirk Clauwaert

Techniek
Ferre Carron
Gerold Van Thieghem

Fotografie
Maarten D’Hoop
Pascale Hoelebrandt
Agnes De Maeseneir

Vorm en promo
Agnes De Maeseneir
Pascale Hoelebrandt
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een centrum voor basiseducatie. We 
focussen met ons aanbod op de meest 
kwetsbare, kortgeschoolde volwassenen. 
We bieden een functioneel en 
geïntegreerd aanbod dat vertrekt vanuit 
de leernoden van de cursist. We zetten 
daarbij sterk in op samenwerkingen 
met partners. Leerpunt wil de cursisten 
bekrachtigen in al hun mogelijkheden.
www.basiseducatie.be/gent-meetjesland-leieland
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sociale bewogenheid op zoek naar 
verhalen die niet of te weinig gehoord en 
erkend worden in onze maatschappij. We 
zetten jaarlijks theater-, film- en andere 
projecten op waarin burgers samen met 
kunstenaars creëren en presenteren 
voor een breed publiek. We beschouwen 
ons artistieke werk als een motor om 
tot nieuwe, rechtvaardige en hoopvolle 
samenlevingsvormen te komen.
www.victoriadeluxe.be

Kostuums
Rita Dhondt

Tamara Meysmans
Nele Desender

Grime
An de Winter

Hanne Haverhals
Katinka Neyt
Inge Rogiers

Fien Delameilleure
Marieke Vervaet
Lotte Schepens

Reservaties
Femke Braeckman

Catering
Henda Zerelli

Met dank aan
NTGent

Kringwinkel Open Plaats - Brugse Poort
Rein De Ryck

Dominique Willaert

Alle medewerkers, vrijwilligers en 
cursisten van Leerpunt en Victoria Deluxe 
die hun steentje bijdroegen doorheen het 

hele proces.

Met projectsteun van



wij zijn de mens

en de mens dat ben jij

hier, overal en altijd

waar je van komt 

en waarheen je ook gaat

samen zijn wij, mens 

tot heel veel in staat

Een dertigtal cursisten, uit alle groepen van het Centrum voor basiseducatie Leerpunt 
Gent-Meetjesland-Leieland, werkt sinds december aan een theaterproject. Ze kwamen 

wekelijks samen bij Victoria Deluxe, begeleid door twee regisseurs (Sara Vilardo en 
Klaas De Roo) en een muzikant (Rudi Genbrugge). Op 29 en 30 april 2019 tonen ze 

waaraan ze hebben gewerkt in NTGent Minnemeers.


