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HART OP DE TONG
“Ik weet wat mijn 

plannen voor jullie zijn, 
zegt de Heer. Ik heb 
mooie plannen voor 

jullie.

Plannen vol vrede, niet 
vol ellende. Want Ik heb 
een hoopvolle toekomst 

voor jullie.”

Jeremia 29 vers 11 (BB)

Het menselijk geheugen is een wonderlijk ding. Soms 
tracht je uit alle macht om je iets te herinneren. Maar 

hoe hard je ook probeert, het is tevergeefs. Je weet dat 
je het weet. Maar je weet ook dat je het niet meer weet… . 
Omgekeerd duiken dingen die je helemaal vergeten 
was soms zomaar, zonder duidelijke aanleiding, weer 
glashelder op.

Ik heb dat regelmatig met oude muziek. Soms vraagt 
iemand me: ‘Herinner je je dat ene nummer, van die-en-
die artiest? Hoe gaat die tekst ook weer?’ Op dat moment 
beginnen alle radertjes in mijn hoofd koortsachtig te 
draaien. Maar meestal zonder veel resultaat. Als ik te 
hard wil, werkt mijn geheugen vaak niet. Of toch niet zoals 
ik zou willen. Op andere momenten blijkt mijn geheugen 
dan weer feilloos van alles te kunnen reproduceren. Vaak 
gebeurt dat onverwacht. Een of andere situatie zorgt er 
dan voor dat ik mij ineens een liedje van lang geleden 
herinner. Soms alleen de melodie, maar vaak ook hele 
lappen tekst. 

QUE SERA SERA

P004083

Tienergroep jongens (12-18jarigen):

• Een voetbalkooi

• Een zit/chill lounge voor op het terras of in de tuin 

• Fitnesstoestellen

• Een jungleparcours

Deze elementen werden in nauwe samenwerking met de firma 
Kompan in een concreet plan gegoten.

Tijdens dit proces viel in oktober 2018 een subsidieoproep 
van VIPA in de bus, voor projecten die bijdragen aan 

agressiepreventie. Die oproep leek wel op maat geschreven voor 
de doelstelling van ons project. We aarzelden dan ook niet om – 
met de steun van Provokers – een subsidiedossier op te stellen, 
en een maximale subsidie van 162.600 Euro aan te vragen om dit 
project te kunnen realiseren.

Ons Kinderhuis is ervan overtuigd dat het project ‘pedagogische 
tuin’ – mits de toekenning van voldoende middelen – een sterke 
positieve impact zal hebben op de preventie van agressie. De 
subsidieaanvraag ligt nu bij de overheid. Bidden jullie mee, dat 
ons project aanvaard zal worden, zodat er voldoende geld zal zijn 
om dit belangrijke project te verwezenlijken?

Nieuwsgierig hoe de pedagogische tuin er zal gaan uitzien? 
Bekijk dan zeker de 3D-presentatie op 

http://dvx.kompan.com/nl/Genk_ons_Kinderhuis/ ! 

Wil je bijdragen aan dit project?
Je gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar !

• Vanuit België: IBAN: BE66 0682 5222 1043 (BIC: GKCCBEBB)

• Vanuit Nederland: GIRO 78.25.49

Vermeld bij je overschrijving steeds ‘Pedagogische Tuin’.

KUNSTWERK OP  
GLASDALWAND AF!

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we al over een heus 
kunstproject in de inkomhal van Ons Kinderhuis. Dat 
kunstwerk is inmiddels gerealiseerd. Hieronder kan je het 
resultaat bewonderen!’

BIDDEN
Bij deze nieuwsbrief 

vind je onze jaarlijkse 
gebedskalender. 

Bid je mee?

Hoe het was: Tijdens de realisatie...

HET RESULTAAT



De foto hierboven was de aanleiding voor zo’n 
plotselinge ‘aanval van luciditeit’. We waren op 

kamp met vijftig kinderen van het eerste tot en met 
het derde studiejaar. We deden een speurtocht, die 
eindigde boven op een terril in Beringen. Ik zag 
dat meisje daar staan kijken, pakte mijn camera 
en drukte af. En automatisch begon in mijn hoofd 
iemand te zingen: ‘Que sera sera, whatever will be, 
will be, the future’s not ours to see… .’

Een liedje van lang voor mijn tijd: 1956. Uit een film 
van Alfred Hitchcock, die ik volgens mij zelfs nooit 
gezien heb. Gezongen door Doris Day. Dat laatste 
wist ik wél, de rest heb ik van Wikipedia. Dat singletje 
zat in de collectie vergane glorie van mijn moeder. 
Als kind heb ik dat liedje vaak gehoord, vermoed ik.  
De tekst zit in ieder geval integraal in mijn hoofd.

De ik-figuur in het liedje vertelt dat ze zich herinnert 
hoe ze als kind aan haar moeder vroeg, wat haar 
toekomst zou zijn. Later, als ze ouder is, en verliefd 
wordt, stelt ze dezelfde vraag aan haar lief. En in 
de laatste strofe  heeft ze zelf kinderen, die op hun 
beurt haar dezelfde vraag stellen. Het antwoord dat 
ze krijgt (en nu zelf geeft) is steeds hetzelfde: wat 
gebeuren zal, zal gebeuren. Het is niet aan ons om 
de toekomst te kennen. Que sera sera.

Het verband tussen de foto en het liedje is duidelijk. 
Dat kan ik, achteraf,  allemaal beredeneren. Maar 
op het moment dat ik afdrukte om de foto te maken, 
kwam dat allemaal spontaan opborrelen in mijn 
geheugen. Zonder dat ik er moeite voor hoefde 
te doen. Ik weet niet of dat  kleine meisje over de 
toekomst dacht. Ik heb het haar niet gevraagd. Maar 
het zou kunnen. Mijn hersenen deden dat duidelijk 
wel, nadenken over haar toekomst.

En toen ik dat besefte, deed ik wat ik kon doen om 
die toekomst van dat specifieke meisje positief 
te beïnvloeden: ik sprak een zegengebed uit over 
haar leven. ‘God,’ zei ik in gedachten, ‘wij hebben 
inderdaad geen inzicht in wat de toekomst zal 
brengen. Maar U wel. Daarom bid ik U: zegen dit 
meisje, en toon haar de weg die zij mag gaan.  Want 
U heeft ook voor haar een plan. Een mooi plan. Een 
plan vol vrede. Geef haar een hoopvolle toekomst.’ 

Ook die laatste woorden zaten ergens verstopt in 
mijn geheugen. En op het moment dat ze bruikbaar 
waren, doken ze op. Ik geef toe: ik wist dat ze uit de 

Ons Kinderhuis maakt werk van het creëren van een veilige, 
rustgevende én uitdagende buitenomgeving, die kinderen en 
jongeren de kans biedt om zich op maat te ontspannen en/of in te 
spannen en die hen motiveert hun energie op een positieve manier 
te kanaliseren.

Na ruim vijf jaar naderde het bouwproject eind 2018 eindelijk 
de afrondingsfase. Dat was het startschot om het project ‘De 
pedagogische tuin’ opnieuw in gang te zetten.  Omdat het verloop 
in een organisatie voor jeugdhulp over een periode van vijf jaar 
aanzienlijk is, deden we een nieuwe bevraging naar de ideeën en 
wensen met betrekking tot de tuin bij alle kinderen en jongeren, 
ouders en begeleiders van de leefgroepen. 

De werkgroep evalueerde alle voorstellen en weerhield  de volgende 
elementen uit de bevraging:

Kindergroep (0-12jarigen):

• Een reeks speeltoestellen op maat voor de jongste kinderen (0-6 
jaar)

• Een reeks speeltoestellen op maat voor de iets oudere kinderen 
(6-12)

• Crossparcours

• De mogelijkheid om verstoppertje kunnen spelen

• Een zandbak

• De mogelijkheid om te schommelen 

• Een plek om te voetballen 

Tienergroep meisjes (12-18jarigen):

• Bloemen, planten, en een moestuin/kruidentuin

• Fitnesstoestellen

• Een hangmat

• Een chillhoek, liefst overdekt/afgesloten met comfortabele zetels, 
kussens en optie om muziek af te spelen door boxen

• Een apart stuk voor de kinderen en een ander stuk voor de jongeren 

Bijbel kwamen, maar waar ze precies staan, heb ik later moeten 
opzoeken. Het bleken de woorden van Jeremia te zijn. Of beter 
gezegd: het waren de woorden van God, die Jeremia namens Hem 
tegen het volk Israël mocht zeggen.

Dat volk zat op dat moment in omstandigheden die verre van ideaal 
waren. In ballingschap, ver van huis, in een cultuur die hun vijandig 
gezind was. Maar God geeft – midden in alle ellende – woorden van 
hoop. Hij zegt: ‘Vergeet niet, dat ik een plan heb met jullie. Ik wil 
dat het goed gaat met jullie. Luister naar mij, doe wat ik zeg. Ik 
garandeer jullie een hoopvolle toekomst.’

Soms lijkt het of onze gebeden alleen maar mooie woorden zijn. Je 
moet het in het leven zelf doen, hoor ik vaak. Ja, denk ik dan: ora 
et labora. Je moet de dingen vaak zelf doen. Maar je hoeft dat niet 
alleen te doen. God wil je helpen. Vraag het hem maar.

Als ik dat zeg, reageren sommigen: baat het niet, dan schaadt het 
niet. Dat is naar mijn overtuiging een nogal mager uitgangspunt, 
maar wie dat zegt, houdt in ieder geval al de mogelijkheid open. 
Moeilijker heb ik het als ik anderen hoor zeggen: ‘We kunnen alleen 
maar bidden.’ Die ‘alleen maar’ is er voor mij teveel aan. 

God is machtig en reëel. En hij zegt ook tegen ieder van ons: Ik 
heb een mooi plan voor jou. Vrede! Hoop! Hij staat klaar. Dus ik zeg 
niet ‘alleen maar’. Ik zeg: wij kunnen bidden. Aanspraak maken op 
al die prachtige beloften waarmee de Bijbel vol staat. Niet alleen 
voor onszelf, maar ook voor de mensen om ons heen. Dan ben ik 
dankbaar voor dat rare geheugen van mij, dat me spontaan te hulp 
komt om het ook gewoon te doen!

NIEUW PROJECT: PEDAGOGISCHE TUIN

De voorbije jaren kon je in deze nieuwsbrief 
regelmatig lezen over het bouw- en renova-

tieproject. Dankzij deze investeringen in geld, 
tijd en energie beschikt Ons Kinderhuis nu over 
een gebouw dat zo optimaal mogelijk is aange-
past aan de noden van de kinderen en jongeren 
die er verblijven.

Gedurende die bouwwerken stonden de inves-
teringen in de buitenomgeving noodgedwongen 
on hold. Toch startte al in 2013 een werkgroep 
die plannen maakte om ook de tuin grondig te 
renoveren. Samen met de kinderen en de jongeren droomden we 
toen al hardop van een pedagogische tuin, die beter afgestemd zou 
zijn op hun wensen en behoeften. 

Als algemene doelstelling voor dat project werd gekozen voor de 
volgende definitie:


