
ABC-STUDIO DESIGN

Categorieën van design zijn zoals een boom met vele takken. Elke tak is verschil-
lend maar ze delen wel dezelfde basis – de elementen van design – waaronder 
lijn, kleur, vorm, proportie en balans.
In deze eerste aflevering van onze driedelige DesignSpecial visualiseren we 
de eerste tak rond omgevingsdesign: architectuur, interieur, landschap, meubels, 
beleving, vervoer. We tonen ook drie reproducties van “nomadic furniture” van de 
pioniers van sociaal design uit de jaren ‘70, die we realiseerden in het ABC-huis, en 
inspiratiebronnen uit de natuur van architecten en designers. U vindt er een selectie van 
verschillende citaten rond design en antwoorden op niet onbelangrijke levensvragen… 
Op de laatste pagina presenteren we onze “Orbis Pictus Junior”, het resultaat van een project in 
het kader van het duurzame wijkcontract Koningin-Vooruitgang. 
Veel kijk- en leesplezier!
v.u. - e.r. Gerhard Jäger / ABC

ABC-STUDIO DESIGN

Le design et ses diverses catégories, c’est un peu comme un arbre aux nom-
breuses ramifications. Chaque branche est différente et, pourtant, toutes par-
tagent la même base – les éléments propres au design – notamment les lignes, 
couleurs, formes, proportions et équilibre. Dans ce premier épisode de notre 

série en trois parties consacrées au design, nous visualiserons la première 
branche dévolue au design contextuel : architecture, intérieur, paysage, meubles, 

expériences et voitures. Nous montrerons également trois reproductions de “no-
madic furniture”, œuvres de pionniers du design social des années ‘70, que nous 

avons recréées dans la maison ABC, et des sources d’inspiration ‘naturelles’ pour architectes 
et designers. Vous retrouverez par ailleurs une sélection de diverses citations ayant le design pour 
thème et des réponses à quelques questions vitales pas inintéressantes… En dernière page, nous 

vous présentons notre “Orbis Pictus Junior”, le résultat d’un projet dans le cadre du contrat de 
quartier durable Reine-Progrès. Bon amusement et bonne lecture !
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“Zoekt - door zeer vlytigen arbeid, o kunst-adepten! - inhoud machtig te worden. De vorm zal u toegeworpen worden.”  - Multatuli -
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Nomadic Furniture 2
James Hennessey and Victor Papanek
Pantheon Books / 1974

How to build your own 
living structures
Ken Isaacs
Harmony Books / 1974

“At the time form follows function was coined, how a building became 
three-dimensional was programmatic. Many other things now come 
into play: environment, costs, time qualitative aspects of the build-
ing’s materiality. This is a very different alchemy than form following 
function.”

- James Timberlake -

“Design must solve a problem. Then, the design is exciting. But I find 
it extremely difficult. This is why I respect artists. Without a problem, I 
don’t exist. Artist are lucky; they can work by themselves. They don’t 
need a problem.”

- Massimo Vignelli -

“An important value for us is drawing together all of the various 
elements of architecture –materials, space, form, light, color- and 
producing a unified whole. We’re not at all interested in producing a 
collage. People’s lives are the collage and you don’t need a collage on 
top of a collage. You need to provide some sense of wholeness so the 
kaleidoscope can occur within it.”
- Billie Tsien -

“We think of design as a rarified activity, something only designers do. 
But in fact, our language gives away how false that is. We use the 
word “design” quite intelligently, and we talk about designing things 
all the time – designing events, designing programs, designing solu-
tions. Design methodology is actually more common than we realize.”

- Bruce Mau -

“Children should be introduced right from the start to the potentiali-
ties of their environment, to the physical and psychological laws that 
govern the visual world, and to the supreme enjoyment that comes 
from participating in the creative process of giving form to one’s living 
space.”

- Walter Gropius -

Reference Coverphoto

Chuck & Lou, the 2 friends of Ken Isaacs in front of the MICROHOUSE
based on the Matrix Idea / ‘How to build your own living structures’
To check out the whole studio-season in original size in front of the ABC-house. 

Inside the ABC-house in original size:
‘Plywood & Rope Treehouse’ designed and built from Jim
‘Josh Henry Living Structure’ designed and built from Ken

“Je bedoeling wordt bepaald door je verlangen, het verlangen de 
bewondering te verbeelden voor anderen. De ontwerper moet zich 
niet ondergeschikt maken aan de opdracht; een ontwerp heeft geen 
karakter wanneer de ontwerper er niet zichzelf in betrekt.”

- Dick Elfers, 1989 -



Biomorphic Architecture
Human and Animal Forms in Architecture
Günther Feuerstein
Edition Axel Menges / 2002

Nature and Architecture
Paolo Portoghesi

Skira editore / 2000

Das Lesen der Zeit im Text der Natur
Klaus Merkel
Verlag Lars Müller
Ex Libris ABC

Zoomorphic
New animal architecture
Hugh Aldersey-Williams

Laurence King Publishing / 2003

“The only important thing about design is how it relates to people.”

- Victor Papanek -

“Some art is as bad as design and some design is as good as art.”

- M/M, In conversation at the Royal College of Art, London -

“I would seem that more than function itself, simplicity is the deciding 
factor in the aesthetic aquation. One might call the process beauty 
through function and simplification.”

- Raymond Loewy -

“I absolutely believe that visual environments change behaviour and the 
way people act. It’s no accident that the north americans and the viet-
cong argued about the shape of the negotiation tables for peace talks.”

- Liam Gillick, Interview with Catsou Roberts and Lucy Steeds, 2000 -

‘Everything is Design. Everything!’/ ‘Design is everything. Everything !’

- Paul Rand -

“It is something to be able to paint a particular picture, or to carve a
statue, and so make a few objects beautiful; but it is far more glorious
to carve and paint the very atmosphere and medium through which 
we look. To affect the quality of the day - that is the highest of arts.”

- Henry David Thoreau -



Wie is de uitvinder van kunst?
Rihanna, 8

Kunstcriticus Jonathan Jones antwoordt :

Er is een sprookje over de uitvinding van de 
kunst. Een mens zag eeuwen geleden zijn eigen 
schaduw, nam een verbrande stok en tekende 
de omtrek. Maar de moderne archeologen 
hebben ontdekt dat reeds lang daarvoor mensen 
schilderden in grotten.
De grotschilderingen van Chauvet in Frankrijk 
zijn meer dan 30 000 jaar oud.
Toch hebben ook die mensen de kunst niet 
uitgevonden.
Als kunst een enkele uitvinder had, dan was hij 
of zij een Afrikaanse die meer dan 
70 000 jaar geleden leefde. Dat is de leeftijd 
van het oudste kunstwerk in de wereld, een 
stukje zachte rode steen waar iemand lijnen in 
gekrast heeft op een plek genaamd Blombos 
Cave.
Maar dan zullen sommigen zeggen dat “vuist-
bijlen” gevormd door nog oudere voorouders 
ook tellen als kunst omdat ze blijk geven van een 
gevoel voor schoonheid. Als dat waar is, dan is 
kunst miljoenen jaren oud en werd het uitgevon-
den door iemand die leek op een aap. Als kunst 
zo oud is als dat, hoefde het waarschijnlijk niet 
te worden uitgevonden. Het is zo natuurlijk voor 
onze soort als glimlachen en lopen. En wie heeft 
die uitgevonden?

Hoe word je verliefd ?

Verliefd worden is voor iedereen verschillend. 
Dus vroegen we antwoorden van drie mensen die 
er veel over hebben nagedacht: twee schrijvers 
die liefdesverhalen hebben geschreven, en een 
wetenschapper die onderzoekt wat er in onze 
hersenen gebeurt.

Jeanette Winterson ( auteur )

Verliefd worden is niet zoiets als in een gat vallen. 
Je valt voor iemand zoals je in de ruimte zou 
vallen. Het is alsof je van je eigen planeet springt 
om andermans planeet te bezoeken. En eens je er 
bent ziet alles er anders uit: de bloemen, de die-
ren, de kleuren die mensen dragen. Verliefd wor-
den is een grote verrassing omdat je dacht dat 
alles gewoon juist was op je eigen planeet, en 
dat was, op een manier, ook zo. Maar dan gaf 
iemand je een teken dwars door de ruimte heen 
en de enige manier waardoor je op bezoek kon 
gaan was door het nemen van een gigantische 
sprong. Daar ga je, eerst val je in iemand anders 
zijn baan en na een tijdje zal je misschien beslis-
sen om de twee planeten samen te trekken en het 
thuis te noemen. En je kan je hond mee nemen. 
Of je kat. Je goudvis, hamster, je verzameling 
mineralen en edelstenen, en ook al je vreemde 
sokken. (Degene die je verloren hebt, inclusief 
de gaten, zijn op de nieuwe planeet die je hebt 
gevonden.) En je kan je vrienden meebrengen op 
bezoek. En je leest je favoriete verhalen voor aan 
elkaar. En die grote sprong die je moest maken 
was gewoon om met iemand te zijn die je niet 
wilt missen. Zo simpel is het.

PS Je moet moedig zijn.

David Nicholls ( auteur )

Je kunt jezelf niet dwingen verliefd te zijn, net 
zomin als je kunt besluiten om groter te zijn of je 
eigen elleboog te kussen. Probeer het eens. Zie 
je wel? Dit kan een probleem zijn. Alle gebroken 
harten, verdriet, rampen, oorlogen zelfs, zou men 
kunnen voorkomen als we in staat waren om de 
liefde te controleren. Juliet had Romeo kunnen 
negeren en van graaf Paris leren houden. Henry 
VIII en Anne Boleyn hadden een prachtig koppel 
kunnen zijn. In een van mijn favoriete boeken, 
getiteld ‘Far from the madding Crowd’, vertelt 
Bathsheba Everdene aan Gabriel Oak dat ze niet 
met hem kan trouwen, omdat ze niet van hem 
houdt, waarop hij antwoordt: ‘Maar ik hou van 
jou. En wat mezelf  betreft ben ik al tevreden als 
je me aardig vindt.’ Dat klinkt niet onredelijk. 
Maar aardig gevonden worden is niet hetzelfde. 
En uiteindelijk kan dat gewoon niet. Iedereen kan 
aardig gevonden worden. De truc is net om lief 
te hebben en in ruil dan weer bemind te worden. 
Dus wat is het verschil tussen iemand aardig vin-
den en verliefd zijn? Soms denk ik dat het iets is 

zoals het verschil tussen een verkoudheid en griep. 
Verkoudheid komt vaker voor, maar griep is een 
veel ernstiger zaak. Sommige mensen denken dat 
ze alleen maar een verkoudheid hebben, maar 
ze overdrijven en proberen om het op een griep 
te doen lijken. Ik, bijvoorbeeld, had continu griep 
gedurende een jaar of twintig. Zo ongeveer het 
enige wat ik ooit zei was griep, griep, griep. 
Soms had ik griep met drie of vier verschillende 
mensen op hetzelfde moment. Erop terugkijkend 
denk ik dat ik gewoon heel veel verkoudheden 
heb gehad.
Je hebt misschien gemerkt, door die laatste zin-
nen, dat de vergelijking niet echt stand houdt. 
Dus hoewel je niets kan doen tegen verliefdheid,  
moet je er je ook niet echt zorgen over maken. 
Sommige dingen gaan gebeuren of je dat nu wilt 
of niet. Je haar zal grijs worden, je tanden zullen 
uitvallen, je zal verliefd worden (en hopelijk ruim 
voor je tanden uitvallen). Hoop dat ze hetzelfde 
voor jou voelen. En als ze dat doen, dan gefelici-
teerd, je zal een geweldige tijd hebben voor zo 
lang als het duurt. Maar als de liefde niet weder-
kerig is, dan pas begint de ellende echt. Hoezeer 
het me ook spijt.

Robin Dunbar 
( hoogleraar evolutionaire psychologie )

Wat er gebeurt als we verliefd worden is waar-
schijnlijk een van de moeilijkste dingen in het 
hele universum om te verklaren. Het is iets wat 
we doen zonder na te denken. In feite, als we er 
te veel over nadenken gaat het meestal helemaal 
fout en eindigt het in een verschrikkelijke warboel.
Dat komt omdat het, wanneer je verliefd wordt, 
erg druk wordt in de rechterkant van je hersenen. 
De rechterkant is het gedeelte dat vooral belang-
rijk lijkt te zijn voor onze emoties. Taal, daaren-
tegen, wordt nagenoeg volledig gecontroleerd 
door de linkerkant van de hersenen. Dat is een 
van de reden waarom we het zo moeilijk vinden 
om te praten over onze gevoelens en emoties: de 
taalgebieden aan de linkerkant kunnen niet zo 
goed berichten verzenden naar de emotionele ge-
bieden aan de rechterkant. Bijgevolg komen we 
zonder woorden te zitten, niet in staat om onze 
gevoelens te beschrijven. Maar de wetenschap 
laat ons wel toe om iets te zeggen over wat er ge-
beurt wanneer we verliefd worden. Allereerst, we 
weten dat de liefde echt grote veranderingen te-
weegbrengt in hoe we ons voelen. We voelen ons 
dan licht in het hoofd en emotioneel. We kunnen 
blij zijn en huilen van geluk op hetzelfde moment. 
Plotseling doen sommige dingen er niet meer toe 
en het enige waar we geïnteresseerd in zijn is 
dicht bij de persoon zijn waarop we verliefd zijn 
geworden. Vandaag de dag hebben we scanners 
die ons toelaten het brein van een persoon aan 
het werk te zien. Verschillende delen van de 
hersenen lichten op op het scherm, afhankelijk 
van wat het brein doet. Als mensen verliefd zijn 
dan zij de emotionele stukjes van hun hersenen 

aan zet en de delen die meer verantwoordelijk zij 
voor het meer rationele denken zijn veel minder 
actief dan normaal. Dit gaat zover dat de bits 
die normaal zeggen ‘Doe dat maar niet, want 
het zou gek zijn!’ worden uitgeschakeld, en de 
bits die zeggen: ‘Oh, dat zou mooi zijn!’ worden 
ingeschakeld .
Waarom gebeurt dit? Een reden is dat de liefde 
bepaalde chemische stoffen in onze hersenen 
vrijmaakt. Een daarvan heet dopamine, en geeft 
ons een gevoel van opwinding. Een ander heet 
oxytocine en lijkt verantwoordelijk te zijn voor het 
“licht in het hoofd” gevoel en gezelligheid die we 
voelen wanneer we met de persoon zijn die we 
liefhebben. Wanneer deze in grote hoeveelheden 
vrijkomen, gaan ze naar delen van de hersenen 
die er bijzonder ontvankelijk voor zijn. Maar dit 
alles verklaart niet waarom je verliefd kan worden 
op een bepaalde persoon. En dat is een beetje 
een mysterie, want er lijkt geen goede reden 
te zijn voor onze keuzes. Sterker nog, het lijkt 
erop dat de persoon in kwestie dezelfde is als 
voorheen, terwijl dat anderzijds opeens niet meer 
zo is. En hier is nog iets vreemds. Wanneer we 
verliefd zijn, kunnen we onszelf doen geloven dat 
de andere persoon perfect is. Natuurlijk, niemand 
is echt perfect. Maar hoe meer perfect we elkaar 
vinden, des te langer onze liefde zal duren.

“Art is the demonstration that the ordinary is extra-ordinary.”

- Ozenfant -

“If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing 
anything very innovative.”

- Woody Allen -

“Here is one of the few effective keys to the design problem - the ability 
of the designer to recognize as many of the constraints as possible 
– the constraints of price, of size, of strength, balance, of surface, of 
time, etc.; each problem has its own peculiar list.”

- Charles Eames -

“All people are designers, because design is the base form from each 
human activity. Each try to split design or to fix it on itself affects the 
real value of design as the primary formingpower of life.”

- Victor Papanek -

“I tell my students: you must put into your work first effort, second love, 
and third suffering.”

- Glenn Murcutt -

“Twenty years from now you will be more disappointed by the things 
didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. 
Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. 
Explore. Dream. Discover.”

- Mark Twain -

Wilder Mann
Charles Fréger
Kehrer Verlag 2012

Big Questions from 
Little People 
answered by some 
very Big people
Compiled by Gemma 
Elwin Harris
faber and faber / 2012



Fee Fi Fo Fum
A Picture Book of Nursery Rhymes
Raymond Briggs
Puffin Books 1969 / 1988

Waarom leven we?
Cecile, 9

Filosoof AG Grayling antwoordt :

Wanneer vragen bijzonder interessant en 
moeilijk tegelijk zijn, zoals die van jou, heb-
ben ze de neiging om meerdere antwoorden 
te hebben. We leven omdat we op een dag, 
reeds vroeg in onze kindertijd, beseffen dat 
we leven en al veel redenen hebben om verder 
te leven. Het feit dat er veel dingen zijn in het 
leven die ons plezier en geluk brengen hoort 
daarbij - zelfs als we soms verdrietig zijn, 
en soms zelfs ziek: want die slechte dingen 
passeren. We leven ten gevolge van de leuke 
dingen.
We leven want er zijn mensen die van ons 
houden, en wij hebben op onze beurt die 
mensen lief. We leven omdat we dingen willen 
weten, en leren, om in staat te zijn die dingen 
later ook te doen. We leven omdat anderen 
willen dat we leven, en wij willen dat ze met 
ons samenleven.

We leven omdat we hoop hebben, en willen 
zien wat er gebeuren zal. Ik hoop dat veel 
mensen leven omdat ze weten dat leven het 
allermooiste is, en we daaraan mee willen 
helpen: dat is een goede reden om te leven.

“Duurzaamheid + Bruikbaarheid = Bekoorlijkheid”

- Bauhaus -

“Form follows function –that has been misunderstood. 
Form and function should be one, joined in a spiritual union.”

- Frank Lloyd Wright -

“Duurzaamheid + bruikbaarheid + bekoorlijkheid”

- Vitrivius -

“Form follows function.”
“Form follows E-motion.”
“Function can have any form.”

- Horatio Greenough / Louis Sullivan -

“Ik ben er diep van overtuigd dat creativiteit niet gelegen is in het vin-
den van nieuw materiaal, maar in de herschikking van het bestaande”

- Pascal, 1623-1662 -

“Form follows emotion.”

- Hartmut Esslinger -

Wilder Mann
Charles Fréger
Kehrer Verlag 2012

Le Grand Livre 
Anti-Ennui
Denis Pic-Lelièvre
Casterman / 2009

Big Questions from 
Little People 
answered by some 
very Big people
Compiled by Gemma 
Elwin Harris
faber and faber / 2012



Fifty cars that changed the world
Design Museum / Andrew Nahum
Conran Octopus Ltd / 2009

“Letters zijn prachtige en nuttige tekens, en tevens zuivere vorm en 
innerlijke melodie.”

- Wassily Kandinsky -

“Minder is meer” 

- Mies  van der Rohe / Robert Browning -

“Of ik bij het ontwerpen uitga van plezier of van functionaliteit? 
Wie heeft ooit beweerd dat plezier niet functioneel is!”

- Charles Eames -

“Goede typografie hangt pas in tweede instantie af van het lettertype; 
het gaat in de eerste plaats om de manier waarop een letter wordt 
gebruikt.”

- Jan Tschichold, 1935 -

“In art, progress lies not in an extension, but in a knowledge.”

- Braque -

“The school day of the future is designed. Designing the day around 
discovery of information, connections to real world challenges, 
discussions digging into our experiences with the world. Some need 
freedom in order to learn. Some need structure. Some need a mix. But 
all need respect for their individuality, trust in their abilities to succeed, 
and adults who have the foresight to design experience to bring out 
individual greatness.”- Sandy Speicher -



L’art du bouquet au Japon
Kasumi Teshigawara

Office du Livre / Fribourg / 1965

Ikebana
De japanse kunst van het bloemen schikken

Shodo Hayakawa
Zomer & Keuning - Wageningen 1972

Un fiore con amore
Bruno Munari
Edizioni Corraini 1973 / 2007

Ikebana
Asian arts & crafts for creative kids
Shozo Sato
Tuttle Publishing / 2004

“Craft is a set of artistic skills that may have been passed down from 
one generation to the next. It involves the use of decorative ‘hands-on’
techniques and natural materials such as paper, wood, clay, glass, 
textiles, and metal to create objects that are both unique and useful.”

- Pamela Pease/the world of design -

“The habit of calling a finished product a Design is convenient but 
wrong. Design is what you do, not what you’ve done.”

- Bruce Archer -

“Art, sometimes called “fine” art, is an expression of creativity. The
artist’s goal may be to communicate an idea, provoke an emotional 
response, or skillfully produce a work of beauty or lasting value.”

- Pamela Pease/the world of design -

“The value, and especially the legitimization of design will be, in the 
future, measured more in terms of how it can aneble us to survive…on 
this planet”

- Dieter Rams -

“Design, like art, is a way to express ideas creatively.
But design is more than just how something looks.
It is created for an intended purpose or function.
Design is a way of thinking, planning, and problemsolving that is often 
the result of a collaborative or team effort. It is art that “works.”

- Pamela Pease/the world of design -

“Don’t make something unless it is both necessary and useful; but if it 
is both necessary and useful, don’t hesitate to make it beautiful.”

- Shaker Lesson -



3 & 43 BALLE / BAL Sautez de 5 cases Ga 5 vakjes verder

7 & 24 FRAISE / AARDBEI Avancer 3 cases Ga 3 vakjes verder

11 & 35 THÉ / THEE Passez un tour Sla een beurt over

15 & 30 MICRO Rejouez Speel opnieuw

20 DISPUTE / RUZIE Retournez au début Ga terug naar start 

39 JALOUSIE / JALOERS Reculez de 3 pas Ga 3 stappen terug 

47 DANSER/ DANSEN La personne derrière vous 
se met sur la même case

De persoon die direct na jou 
komt mag jou vergezellen

51 ECRIRE/ SCHRIJVEN Rejoignez la personne la plus 
proche devant nous

Vergezel de persoon 
die net voor jou is

57 CINEMA Passez un tour Sla een beurt over

Depuis les vacances de pâques, un groupe de 15 enfants se retrouve le mercredi après-midi chez ABC 
(ART BASICS for CHILDREN) et participe à un atelier de rédaction pour réaliser un journal dont vous 
tenez le premier numéro entre vos mains. Nous avons le plaisir de vous présenter les enfants qui seront 
actuellement les rédacteurs de ce journal:

Sinds de paasvakantie 2013 verzamelt een groep van 15 kinderen elke woensdagnamiddag bij ABC 
(ART BASICS for CHILDREN) om er aan de krant te werken waarvan u nu het eerste nummer in handen 
houdt. Met veel plezier stellen wij het redactieteam aan u voor:

Sans être accompagnés par un parent, ces enfants ont pris l’initiative eux-mêmes de s’inscrire 
et de venir régulièrement. Différentes activités nous ont d’abord aidé à mieux se connaître 
et à s’intégrer dans la vie de la maison d’ABC. À chaque séance, nous avons trouvé un 
moment pour discuter autour d’une tasse de thé à la menthe (THÉ) et de goûter quelques 
fruits du jardin (FRAISES). Gourmands, la jalousie était d’autant plus grande (JALOUSIE) 
qu’ils se sont disputés comme des coqs afin de pouvoir obtenir les meilleur morceaux sur la 
table (DISPUTE). C’est ensuite pendant la pause, en jouant ensemble dans la cour, que le 
groupe commença à se constituer (BALLE). Afin de s’approcher des tâches d’un journaliste, 
un jour nous avons eu le plaisir d’aller voir un film au cinéma (CINEMA). Par la suite les 
enfants ont commencé eux-mêmes à écrire et illustrer des histoires (ECRIRE). Avec beau-
coup d’enthousiasme, ils ont inventé des histoires surprenantes. Leur capacité imaginaire 
est riche et s’étend des univers de contes médiévaux jusqu’à un réalisme quotidien plein 
d’intrigues sanglantes de jalousie et trahison. Avant de se quitter pour les grandes vacances 
d’été, nous avons clôturé la première étape du projet comme il se doit en faisant la fête! 
Après avoir mangé une bonne salade du jardin, les enfants se sont mis à danser (DANSER) 
et ont organisé entre eux un concours de chant (MICRO). Bravo! C’est un début. D’autres aventures vont suivre. Nous 
espérons que ce journal servira de trace à notre travail et montrera la force de ces enfants. Ce premier numéro pré-
sente le groupe en forme d’un jeu de l’oie. Ci dessous, vous avez la possibilité de partager le parcours avec nous. Il 
vous faut juste quelques amis pour jouer, un dé et des pions. Amusez-vous… !

De kinderen hebben zelf het initiatief genomen om zich in te schrijven en regelmatig deel 
te nemen aan de ateliers, zonder begeleiding van hun ouders. We zijn begonnen met 
verschillende activiteiten die ons hielpen om elkaar en het leven in het ABC-Huis beter te 
leren kennen. Een belangrijk moment tijdens elke ateliersessie was de ontmoeting rond 
een kop muntthee (THEE) en zelfgeplukte vruchten uit de tuin (AARDBEIEN). Soms waren 
de kinderen zo jaloers op elkaar dat ze als kemphanen tegenover elkaar stonden om toch 
maar de beste stukjes te pakken te krijgen (RUZIE). Het was later, tijdens de pauze, dat 
de groep zich al spelend begon te vormen (BAL). Een keer gingen we op uitstap naar de 
cinema (CINEMA). Daarna zijn de kinderen zelf begonnen met het schrijven en illustreren 
(SCHRIJVEN). Met veel enthousiasme vonden ze allerlei fantastische verhalen uit. Hun ver-
beeldingskracht brengt ons van de middeleeuwse sprookjeswereld, vol bloederige intriges, 
afgunst en verraad, tot de hedendaagse realiteit. Net voor de zomervakantie hebben we de 
eerste etappe van het project afgesloten zoals het hoort: met een feest! Na het eten van een 
heerlijke verse tuinsalade hebben de kinderen gedanst (DANSEN) en zelf een zangwedstrijd 
georganiseerd (MICRO). Bravo! Het is een begin. Andere avonturen volgen. We hopen dat 

deze krant u een blik gunt op het werk dat de kinderen verzet hebben en u vooral hun kracht toont. Dit eerste nummer 
stelt de groep aan u voor aan de hand van een ganzenbord. Onderaan deze pagina kan u ook zelf deelnemen aan 
het parcours. U heeft daarvoor enkele vrienden, een dobbelsteen en een paar pionnen nodig. 
Veel plezier!
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