
“De eerste contacten zijn ondertussen reeds gelegd”, vertelt 
Jozefien. “We hebben een aantal brugfiguren gesproken die 
zijn aangesteld door de stad om te bemiddelen in de wijk. Er 
zijn afspraken gemaakt met de huiswerkklas, waar veel van de 
kinderen begeleiding krijgen. We willen die mensen inschakelen 
om voor ons promotie te voeren en te helpen de drempel zo 
laag mogelijk te houden. Gratis zal de workshop wel niet zijn. 
Cultuur is iets waardevols waar gerust wat tegenover mag staan, 
maar we houden de prijs symbolisch laag. Bovendien krijgen 
de kinderen ’s middags eten. Stilletjes hopen we zo met twee 
groepjes van vijftien kinderen te kunnen starten.”  

Geen touch and go

Touch and go-projecten zijn projecten die een sterke, éénmalige 
impact hebben, om dan even snel weer te verdwijnen als ze ge-
komen zijn. Dat is niet wat we voor het Westerkwartier gepland 
hebben. Integendeel. De Grote Post gaat voor een duurzaam 
engagement. “Dat is volgens ons ook de enige manier waarop je 
zinvol kan werken in zo’n wijk”, zegt Sara. “Oostendenaars zijn op 
zich al wantrouwig. In het Westerkwartier geldt dat nog meer. Ik 
maak me dan ook geen illusies over die eerste workshop. Als het 
ons effectief lukt om in de Krokusvakantie met twee maal vijf-
tien kinderen te starten en als daarvan drie ouderparen naar het 
toonmoment komen, dan zal dat een succes zijn. Maar je moet 
het op langere termijn bekijken. Een vertrouwensband bouw je 
niet in één week op. Ik reken minstens op een paar jaar voor we 
ons ultiem doel hebben bereikt: de mensen van het Wester-
kwartier naar onze reguliere werking leiden.” “Het is inderdaad 
onwaarschijnlijk hoe belangrijk vertrouwen en persoonlijk 

contact is”, zegt Jozefien, “zelfs bij de mensen die ons al langer 
genegen zijn. Vorig jaar bijvoorbeeld heb ik mij laten vervangen 
bij de voorstelling van het nieuwe seizoen. We gaan dan soms 
bij groepjes mensen thuis langs. Maar ik had het druk en er was 
een stagiaire langs geweest. Die kon dat zeker even goed als ik, 
maar toch. Er was teleurstelling bij de mensen, puur omdat het 
niet ‘ons Jozefien’ was, die was langsgekomen.”
 
De Grote Post kiest dus voor duurzaamheid, maar ook voor 
continuïteit. “Het lijkt mij niet verstandig in zo’n wijk eerst een 
dansproject op te starten met Pol om een week later theater te 
gaan doen met Jos”, zegt Sara. “Zo bouw je niks op. Bovendien 
zijn we dan wel een groot huis, maar eentje met een beperkt 
budget. We kunnen ons niet veroorloven om constant uit te 
pakken met nieuwe dingen, waarvan de degelijkheid niet 
bewezen is. Passerelle is een partner die we kennen, vertrouwen 
en waarmee we een visie delen. Bovendien blijft Passerelle ook 
actief met workshops binnen ons gewone aanbod. Als jongeren 
van het Westerkwartier ooit de stap wagen naar De Grote Post, 
dan zullen ze dus minstens al één bekend gezicht terugvinden 
in ons programma.”

De Grote Post @ Westerkwartier
Passerelle en De Grote Post @ Westerkwartier
Een positieve missie vanuit gedeelde frustratie

Het Oostendse Cultuurcentrum De Grote Post heeft een sterke band met Passerelle. Een huwelijk kan je het 
niet noemen. ‘Friends with benefits’ komt al dichter in de buurt, al laat ook dat net iets te veel ruimte voor 
interpretatie. Hoe het dan wel zit, vertellen Sara Vanderieck en Jozefien Uittenhove, twee medewerkers van 
De Grote Post.  

De Grote Post is een relatief jonge organisatie. Pas vier jaar gele-
den opende het CC de deuren in het oude, knap gerestaureerde 
postgebouw van Oostende. De eerste samenwerking met Pas-
serelle kwam er vrij snel, onder meer dankzij Sara Vanderieck. 
“Ik ben afgestudeerd als theaterregisseur aan het RITCS”, zegt 
ze, “maar heb daarna altijd binnen hedendaagse dans gewerkt. 
Ik was onder meer productieleider en assistent bij Les Ballets C 
de la B. Daarna ben ik bij De Grote Post begonnen, maar werkte 
ik ook als zelfstandig dramaturge. Het is in die functie dat ik Pol 
Coussement heb ontmoet, de artistiek leider van Passerelle. 
Samen met Lisi Estaras en Bérengère Bodin, werkte ik in de 
Kortrijkse Schouwburg aan Leche, een voorstelling met veertien 
vrouwen, allemaal getalenteerde amateurs met diverse ach-
tergronden binnen dans. Toen Pol me over Passerelle vertelde, 
merkte ik meteen sterke raakvlakken met De Grote Post. Eén van 
mijn belangrijkste taken bij het CC is om bruggen te slaan tus-
sen professionelen en amateurs. Bijvoorbeeld: als muziekgroe-
pen -onlangs nog Aranis- met lokale muzikanten willen werken, 
dan zoek ik die op. Ik regel een ontmoeting tussen mensen van 
het amateurtoneel en een professionele scenograaf. Het weg-
vlakken van die grenzen, tussen professionelen en amateurs, is 
ook bij Passerelle één van de kernmissies.” 

Het eerste gemeenschappelijke project werd de workshop Storm 
Opwaarts. “Die workshop heeft enkel maar bevestigd hoe sterk 
we op dezelfde lijn zitten”, weet Jozefien. “Ik ben als program-
mator verantwoordelijk voor de publiekswerking, voor alles waar 
‘doen’ bij staat: cursussen, workshops, gespreksavonden en zo 
meer. Wat ik fijn vind aan Passerelle is hun flexibiliteit. Ze maken 
hun workshops op maat. Daardoor kan je ze gemakkelijk integre-
ren in je programma, naast andere voorstellingen of activiteiten 
met een bepaald thema. Storm Opwaarts bijvoorbeeld sloot aan 
bij het Jazzfestival Storm, dat Vrijstaat O bij ons organiseerde. 
Tijdens het festival stond de muziek van Fulco Ottervanger cen-
traal en dat is ook waar de kinderen toen rond gewerkt hebben. 
Een ander voorbeeld is een workshop die we volgend jaar zullen 
doen: de ketting-reactie. De bedoeling is om in de lokettenzaal 
een reusachtige installatie te bouwen, zoals ze wel eens met 
dominosteentjes doen: allemaal voorwerpen op een rij, waarvan 
je het eerste dan omver gooit. Passerelle zal niet aan de installatie 
zelf meewerken, maar een dansworkshop organiseren die vanuit 
hetzelfde principe vertrekt. Gezinnen waarvan één kindje graag 
knutselt en het andere liever danst, zullen zo met hun hele kroost 
bij ons terecht kunnen.” 

Ook de laagdrempeligheid bij Passerelle vindt Jozefien een plus. 
’”De kinderen moeten geen speciale pakjes aan of pointes. Losse 
kledij volstaat. Zelfs ervaring hoeft niet bij de meeste work-
shops, als er maar goesting is en interesse.” 

Een versnelling hoger

2017 brengt een nieuw, belangrijk engagement voor Passerelle 
en De Grote Post. “We schakelen onze samenwerking een ver-
snelling hoger”, zegt Sara, “vanuit de gemeenschappelijke frus-
tratie dat we altijd hetzelfde publiek bereiken met onze work-
shops hier: kinderen van goed opgeleide, blanke gezinnen. Niet 
dat we dat een slecht publiek vinden, maar het mag diverser. Pol 
heeft met Passerelle ondertussen ruime ervaring met kinderen 
en jongeren uit kansarme buurten. Hij werkt onder andere al 
vier jaar samen met een schooltje in één van de ruigste buurten 
in Roubaix. Dans is er veel gaan betekenen. Twee ex-leerlingen 
zijn zelfs gestart aan de Ballet du Nord. De bedoeling is nu om 
in de Krokusvakantie een gelijkaardige werking op te starten in 
het Westerkwartier. Dat is een wijk in Oostende waar ook veel 
armoede is. Het grootste deel bestaat uit een sociale woonwijk 
en zowat tachtig procent van de inwoners hebben een migratie-
achtergrond. Het zijn mensen die vanuit zichzelf nooit zouden 
binnenstappen in De Grote Post, dus trekken wij naar hen toe.” 

Storm Opwaarts in De Grote Post

Passerelle is een partner die we 
kennen, vertrouwen en waarmee 
we een visie delen.

Ik ben vaak ontroerd als ik zie 
hoezeer jongeren zich op hun plek 
voelen bij Passerelle. Zelfs bij het 
meest verlegen kind, zie je het zelf-
vertrouwen groeien, om uiteinde-
lijk te blinken op dat podium.

De Grote Post koos Passerelle als partner omwille van haar 
expertise met kansarme jongeren, maar er zijn nog andere 
redenen. Sara: “Sowieso wilden we een dansproject, omdat 
dans iets universeel is en je er geen taal voor nodig hebt. Niet 
iedereen in de wijk spreekt even goed Nederlands. Maar het 
zijn toch vooral onze persoonlijke ervaringen die ons overtuigd 
hebben. Ik ben vaak ontroerd als ik zie hoezeer jongeren zich op 
hun plek voelen bij Passerelle. Zelfs bij het meest verlegen kind, 
zie je het zelfvertrouwen groeien, om uiteindelijk te blinken op 
dat podium.” ”Passerelle leert kinderen een nieuwe taal om zich 
uit te drukken.”, vult Jozefien aan, “zelfs al zijn ze technisch niet 
de beste dansers. Ik vind de onervaren dansers, persoonlijk, zelfs 
nog ‘straffer’ soms. Tijdens Storm Opwaarts bijvoorbeeld hadden 
we één groepje waar veel kinderen in zaten uit de dansschool 
en een ander waar bijna niemand van danste. Het toonmoment 
van de eerste groep was esthetisch knapper, maar dat van de 
tweede gevoeliger. Het was mooi om te zien hoe eerlijk en 
kwetsbaar die kinderen zich durfden opstellen.“ 

Pol Coussement & Darline Deprez in gesprek met een OKAN (OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers)-klas




