NIEUWSBRIEF CREA THERA
WINTER 2019

België
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Libanon

BELGIË
integratie ondersteunende creatieve projecten voor Nieuwkomers en Vlamingen
via muziek, theater, zang, beweging, …


BEATS, WORDS & MOVES
Van november 2017 tot november 2019 verzorgde Crea Thera het project Words, Beats &
Moves op 7 locaties. In samenwerking met de provincie West-Vlaanderen. Drie
opvangcentra van verzoekers om internationale bescherming (Poelkapelle, Wingene en
Brugge), basisschool de 3 Beertjes (Beernem), basisschool ‘tKlavertje (Staden), middelbare
school OKAN-Roeselare Wereldklasse en OKAN TIHF (Brugge).
Integratie ondersteuning door empowerment en verbinding. Veertiendaagse laagdrempelige
muziektherapeutische workshops en theater workshops + regelmatige interactieve
toonmomenten.
Onderzoek door Howest toont tevredenheid en effectiviteit van het aanbod.



INSPIRATIEGIDS ‘BEATS, WORDS & MOVES’.
Op 23 oktober werd de Inspiratiegids ‘Beats, Words & Moves’ gelanceerd – in samenwerking
met het Wereldhuis (Roeselare). Een exemplaar wordt op aanvraag toegestuurd.
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MUZIEKTHEATER – DE VLUCHT
Crea Thera zet vanaf januari 2019 muziektheater in om verbinding te stimuleren tussen
kinderen en om polarisatie tegen te gaan.
Met een klas of een combinatie van klassen (5 de en 6de leerjaar) maken we een
muziektheatervoorstelling. Negen veertiendaagse voorbereidingssessies + 1 publieke
opvoering voor de hele schoolgemeenschap (ouders, leraren, leerlingen) + de bredere
gemeenschap. De opvoering wordt gevolgd door een gesprek met het publiek.
Het hele proces wordt begeleid door een ervaren muziektherapeut en een master in de
podiumkunsten uit Brugge. We willen op die manier het isolement van veel nieuwkomers
doorbreken en verbinding en empathie stimuleren.
De VLUCHT gaat over het vluchtverhaal van klas- of schoolgenoten.
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VORMING ‘WERKEN MET MUZIKALE WERKVORMEN’
In het najaar ‘19 was er een eerste vorming ‘Basispakket muzikale werkvormen voor mensen
die zelf (willen) werken met vluchtelingen in basisscholen, opvangcentra en OKAN-scholen’.
Deze vorming duurt 1 of 2 dagen en kan door scholen, opvangcentra en andere organisaties
aangevraagd worden.

INFO
Thomas Deleu
gsm 0493-108920
email: deleuthomas215@gmail.com
www.creathera.org
https://www.facebook.com/Crea-Thera-Belgium-499589056910470
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BOSNIË-HERZEGOVINA
Projecten in Srebrenica

De twee projecten in Srebrenica werden in juni 2019 afgerond:



Sources of Life, waarbij 2 lokale medewerkers werden getraind om zelf laagdrempelige
muziek- en artworkshops te begeleiden.
The power of Creative Therapies in the de-stigmatization of people with mental health
disorders in Bosnia-Herzegovina (Rep Srpska)

Filmdocu ‘The Body and Soul Matrix’: https://www.youtube.com/watch?v=Cr4R6HqRVkg
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LIBANON
Music for the children of the Bekaa Valley
Crea Thera verzorgt basisvorming voor jeugdwerkers in conflictgebieden en post-conflictgebieden

In juli 2019 verzorgde Crea Thera een eerste training voor Libanese jeugdwerkers van de lokale NGO
Loyac Libanon.
In deze eerste training werden muzikale werkvormen aangeleerd die toepasbaar zijn in het werken
met vluchtelingen. Het theoretische deel ging door in de hoofdstad Beirut. Daarna trokken we naar
de Bekaavallei voor het praktische gedeelte met de kinderen.
In Libanon wonen ongeveer 1,5 miljoen vluchtelingen – een derde van de bevolking. Velen wonen in
kampen in de Bekaa vallei vlakbij de Syrische grens. Kinderen leven er in moeilijke omstandigheden,
hebben slechte toegang tot onderwijs, worden vaak ingezet om te werken voor een hongerloon,
lijden aan psychologische problemen,.. Het is moeilijk om kind te kunnen zijn in die omstandigheden.
Samen met LOYAC wil CREA THERA een pilootproject opzetten om deze kinderen op een creatieve
manier weer een beetje levensvreugde en zelfsturing te laten ervaren. Een projectaanvraag voor een
tweejaar durend project is ingediend bij enkele instanties.
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SCHENKEN is mogelijk maken….
Schenk een maandelijkse of eenmalige bijdrage
op rek.nr BE69 5230 8089 8378 ((Triodos bank – BIC : TRIOBEBB)
met vermelding van “Bekaa 20-21"
We hebben voor volgend jaar 5000€ nodig : 1000€ verblijfskosten, 1000€ verplaatsing,
1000€ beeldend materiaal en 2000€ instrumenten

Wij + Zij = Wij+
Wij + Zij = Wij+
Wij + Zij = Wij+
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