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2 april 2014. De grote zaal van Budascoop. Applaus. Blije gezich-
ten. En jongeren die blinken van trots. Nour, een 15-jarige Ira-
kees, neemt het woord. Hij heeft een briefje bij. Op zich al uitzon-
derlijk, want tot voor kort kon hij niet lezen of schrijven. Het is 
een bedankingsbriefje, voor zijn leerkrachten van OKAN en voor 
Pol Coussement, alias ‘mijnheer Pol’ van Passerelle. Noor heeft 
net ‘Grenzeloos’ gebracht, een toonmoment samen met andere 
leerlingen van OKAN. De repetities gingen niet altijd even vlot. 
Er waren misverstanden, communicatieproblemen, verschillen in 
levensvisie en cultuur, maar die zijn overwonnen. En desondanks 
de moeilijkheden -of net dankzij- hebben de jonge deelnemers 
alweer een flinke stap vooruit gezet. 

Overleven op een vreemde plek, grijs en regenachtig, met rare gebruiken en een taal die je niet spreekt. Het 
is de dagelijkse realiteit voor de jongeren uit de OKAN-klassen, OnthaalKlassen voor Anderstalige Nieuwko-
mers. Ze komen uit Marokko, Polen, Colombia, Congo, Pakistan, Eritrea ,... hebben vaak weinig voeling met 
westerse cultuur, laat staan met hedendaagse dans. En toch ging een aantal van hen, vol goede moed, voor 
een artistiek experiment met Passerelle en met steun van Stad Kortrijk.

Mijn drang om bij te leren, is groter 
dan mijn angst om te mislukken. Ervaringen die wij als school niet kunnen bieden.

Steven Geerolf, coördinator van de OKAN-klassen aan de school 
Drie Hofsteden (er namen ook OKAN-klassen deel uit het VTI), is 
zelf verrast door zijn leerlingen. “Stel je voor”, zegt hij, “sommige 
van die gasten waren amper enkele weken in België toen de re-
petities begonnen. Om dan deel te nemen aan zo’n project, een 
sprong te maken in het onbekende, dat is niet evident. “ 

“Normaal”, zegt Geerolf, “proberen wij – meer nog dan in andere 
middelbare scholen – veiligheid te bieden.  Veel jongeren bij ons 
komen, bij wijze van spreken, van een andere planeet.  Ze staan 
bloot aan eindeloos veel prikkels en dan nog op een leeftijd 
waarop de hormonen wild te keer gaan. Meestal zijn ze erg 
gretig om te verkennen en bij te leren en dat is geweldig, maar 
het moet wel op de juiste manier gebeuren. Om bij te leren moet 
je kunnen vallen en opstaan, je kwetsbaar opstellen en dat kan 
alleen in een context van veiligheid en structuur. In dat opzicht 
was de samenwerking met Passerelle een beetje een risico, een 
berekend risico weliswaar. (lacht) Maar er is geen bel bij Pas-
serelle, er zijn geen rijen, de leerlingen krijgen plots een spotlicht 
op zich, moeten zich tonen op een podium, deelnemen aan iets 
wat hen volledig onbekend is,… Dat is wel best intimiderend. 

Een artistieke expeditie met anderstalige jongeren

Eigenlijk ben ik zelfs verwonderd dat zo veel leerlingen het pro-
ject uit hebben gedaan, het was geen verplichte activiteit. Maar 
ze hebben er veel voor teruggekregen. Bij de eerste repetities 
zag je hen echt kijken,  zo van: wat is hier de bedoeling van? 
Maar gaandeweg zijn ze het gaan begrijpen. En zeker op het 
einde, tijdens de repetities in Budascoop, snapten ze perfect 
waar het om ging. Vooral ook toen het applaus kwam, na het 
toonmoment, voor een volle zaal. Dat zijn ervaringen die wij als 
school niet kunnen bieden. “

“Die stress heb ik niet echt gehad”, zegt Noor. “De meeste men-
sen hebben stress uit angst om fouten te maken. Ik niet. Ik zei 
het daarnet al: om te leren, moet je doen, doen, doen… En dat 
betekent ook fouten maken. Mijn drang om bij te leren, is groter 
dan mijn angst om te mislukken. “

“Het allergrootste belang van Grenzeloos is misschien nog de 
beeldvorming”, besluit Geerolf. “Er zijn nog altijd mensen die 
neerkijken op die ‘zwartjes’, terwijl dat even goed jonge mensen 
zijn met dromen, ambities en capaciteiten. Kijk naar Noor. Veel 
van zijn leeftijdsgenoten uit Vlaanderen zijn al schoolmoe, terwijl 
voor hem school lopen een feest is. Hij wil niks liever dan bijle-
ren. Dat je zo iemand een podium kan geven om de visie van 
mensen te corrigeren is van onschatbare waarde.”

repeteren ’on stage’ aan Grenzeloos in de BUDASCOOP

We zijn ondertussen enkele maanden verder. Maar als de deel-
nemers het over Grenzeloos hebben, dan klaren de gezichten 
nog altijd op.  Aan tafel zitten Noor Mohamed Noori (15), Hamza 
Boroum (15) en Matheus Lima Da Silva (13), allemaal jongens, 
toevallig, want aan het project namen er even veel meisjes deel. 
Maar misschien was de stap om deel te nemen net nog iets gro-
ter voor hen. “Goh”, zegt Noor. “Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik 
kom sowieso al uit een heel andere wereld. In Bagdad is er oor-
log, mensen zijn er achterdochtig en afstandelijk en er zijn heel 
strikte regels over wat er kan en niet kan.  Een jongen en een 
meisje die elkaar kussen op straat, bijvoorbeeld, dat was voor mij 
ondenkbaar tot voor kort. Toch niet zonder dat de politie je in el-
kaar slaat. Dans en theater kende ik al helemaal niet, buiten wat 
dingen op televisie. Maar dat was net mijn motivatie om mee te 
doen. Als je vooruit wil in het leven, dan moet je zo veel mogelijk 
uitproberen, nieuwe ervaringen opdoen.”  

Hamza had wel al ervaring met dans, met hiphop. Hij is ook 
vertrouwd met het leven in Europa,  want hoewel zijn familie 
Marokkaanse roots heeft, woonden ze lang in Spanje. “En toch 
heb ook ik veel geleerd uit dit project. Als je hiphop danst, dan 
zit daar weinig intentie in. Je wil je publiek entertainen, maar 
daar houdt het op. Wat we met mijnheer Pol hebben gedaan, 
kan je eigenlijk niet vergelijken. Dat gaat over communicatie en 
emotie, tonen wie je bent, met al je talenten en onzekerheden. 
Dat is moeilijker, maar ook waardevoller. Een unieke ervaring.”

Noor neemt het woord na het toonmoment van Grenzeloos

Om te leren, moet je doen, doen, doen… 

Grenzeloos heeft de jongeren van OKAN artistieke inzichten ge-
geven, maar nog zo veel meer: zelfstandigheid, een gevoel van 
zelfwaarde en zelfs nieuwe sociale netwerken, zoals in het geval 
van Matheus. “Ja”, lacht hij schuchter, “Sinds Grenzeloos heb ik 
ook nog andere projecten gedaan voor Passerelle. Niet als dan-
ser hoor, maar als technicus. Ik ben niet zo’n podiummens, maar 
met knopjes werken vind ik geweldig. Ook tijdens Grenzeloos 
stond ik aan de lichttafel. In het begin was ik zenuwachtig. Ik 
was nog nooit in een theater geweest en ik had al zeker nooit 
een mengtafel gezien. Er zitten veel knopjes en schuivers aan. 
Om dan de juiste schuiver open te zetten op het juiste moment, 
het vraagt veel concentratie. Maar ondertussen voel ik mij op 
mijn gemak. Ik ken zelfs heel wat technici sinds ik afgelopen 
zomer opnieuw in Budascoop zat met Passerelle, voor Dansen-
Dansen. Soms is het moeilijk, omdat ik de choreografen niet 
altijd snap. Maar dan zegt Pol dat ze trager moeten praten en 
dan lukt het wel.” 

De roots van Grenzeloos

Grenzeloos is gemaakt met steun van de Kortrijkse integratie-
dienst en de stadsschouwburg. Die nodigen al een paar jaar 
artiesten uit om samen te werken met de jongeren van OKAN, 
oorspronkelijk naar aanleiding van ‘Roots’, een voorstellingen-
reeks waarin artiesten met diverse achtergronden een statement 
maken rond diversiteit. 

De eerste twee jaar werden de jongeren van OKAN telkens 
gekoppeld met iemand van het jeugdtheaterhuis Larf! uit Gent. 
De keuze voor Passerelle kwam er - onder meer - omdat de stad 
een sterkere lokale verankering wou. 

Jozefien Lecluyse (Kortrijkse schouwburg) “We wilden een orga-
nisatie waar de jongeren ook later eventueel nog zouden terecht 
kunnen, of die de stad voldoende kent om hen door te verwijzen 
naar een dansschool bijvoorbeeld, het muziekcentrum of theater 
Antigone, dat ook jongerenprojecten heeft.  Een goede keuze, als je 
het verhaal hoort van Matheus bijvoorbeeld. Maar ook artistiek was 
dit project top. Het was een grote groep, dus het was niet evident 
om alle deelnemers even te laten schitteren in het geheel. En toch 
is het gelukt, op een manier bovendien die ook voor het publiek 
boeiend is en blijft boeien van begin tot einde.” Matheus als technieker bij choreografe Dafne Maes tijdens DansenDansen

Hamza in actie tijdens Grenzeloos




