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Het maken van kunst neemt een belangrijke
plaats in bij KDM. Het is een manier van de
kinderen om zich te uiten.
KDM heeft sinds 2012 een speciaal kunst
programma dat KDM Artspace wordt genoemd.
Dit programma geeft kinderen de vrijheid om
onbewust hun gevoelens en emoties te uiten,
waardoor zij zich beter voelen en meer op hun
gemak zijn bij KDM. Het kunstprogramma wordt
ook ingezet voor leerlingen met leerproblemen
of andere speciale behoeftes, waardoor ze
niet in de normale leerprogramma’s kunnen
meedraaien. Deze leerlingen besteden veel tijd
aan het ArtSpace programma onder supervisie
van Pak Epin, de docent kunst. Door het maken
van kunst krijgen ze speciale aandacht en neemt
hun zelfvertrouwen toe.
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Wat een feest! Op 8 december 2016 is er door Werkgroep ’72 een vrijwilligersdag
georganiseerd voor de kinderen van KDM, een ‘yayasan’ die straatkinderen
opvangt. De doelstelling van deze dag is het organiseren van een mooi
evenement voor de kinderen en medewerkers van KDM. Tegelijkertijd is het een
teambuildingactiviteit voor de vrijwilligers van Werkgroep ’72 die door het jaar
heen veelal met hun eigen projecten bezig zijn.
De dag begint rond 8.30 uur. We heten iedereen welkom en de kinderen
dansen samen. De kinderen zijn verdeeld in groepjes die te herkennen zijn
aan hun eigen kleur T-shirt. De kleine kinderen luisteren in de algemene ruimte
naar poppenkastverhalen en willen ook graag hun eigen verhaal spelen.
Vanuit de algemene ruimte halen we de groepjes op voor andere activiteiten,
bijvoorbeeld het schminken. De kinderen kiezen een afbeelding uit het schmink
voorbeeldboek. Het resultaat: prachtige gezichten met bloemen, vlinders,
tijgers, en andere ontwerpen. Ook de oudere kinderen vinden dit geweldig, zij
worden geschminkt met bloederige wonden of een mooi litteken.
De kinderen houden heel erg van beweging en muziek. De zogenaamde
stopdans vinden ze dan ook geweldig! De kinderen mogen lekker dansen op
muziek. Als de muziek stopt moet iedereen doodstil staan en als de muziek weer
gaat spelen mag iedereen weer dansen. Dit levert hilarische momenten op en
veel pret.
Dikke pret is er ook bij het zaklopen en het blikken gooien. Razendsnel stappen
de kinderen in de zakken om met grote sprongen het parcours af te leggen.
Het blikgooien is misschien nog wel gaver. Al is het niet voor iedereen makkelijk
om netjes op zijn of haar beurt te wachten. Zo hard mogelijk gooien om zo veel
mogelijk blikken omver te werpen. En nog een keer, en nog een keer…. ‘Saya
lagi, saya lagi’ klinkt het van verschillende kanten en de kinderen vinden het
moeilijk om door te gaan naar een volgende activiteit.
Af en toe is er even pauze met een flesje water of melk en wat lekkers. ‘Mag
ik ook wat pakken?’ vraagt een klein meisje zachtjes. En dan die stralende blik
nadat ze iets heeft uitgezocht en zich tegoed doet aan wat drinken en een lolly.
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Tijdens het knutselen wordt duidelijk dat de kinderen een goede motoriek
hebben en heel creatief zijn. Die creativiteit is ook zichtbaar tijdens het
verven. Ieder kind krijgt een leeg canvas waar ze zelf op mogen schilderen.
Met prachtige resultaten! De kinderen mogen ook meewerken aan een
megaschilderij, waarop ze met verf een afdruk maken van hun hand. Het
resultaat hangt nu bij KDM. Voor de oudere kinderen is er een Nederlandse
quiz, die bestaat uit vragen over Nederland. Waar wonen meer mensen: in
Jakarta of in Nederland? Wat zijn beroemde Nederlandse voetballers? En wat
is een bekende Nederlandse bloem? Tussen de tulpen en de klompen mogen
kinderen met hun Nederlandse vlaggetje zwaaien als ze het antwoord weten
op een vraag. Aan het eind mag ieder kind nog wat pepernoten proeven.
Lekker!
Er wordt ook naar hartelust gevoetbald. In de hitte en gewoon op blote voeten
of op slippers zijn zowel de jongens als de meisjes heel balvast. Niemand speelt
de bal over en iedereen rent achter elkaar aan. Ook de leidsters voelballen
mee.
Om 12.00 uur wordt er geluncht onder het genot van muziek, gedraaid
door een heuse deejay. DJ Nick laat iedereen na de lunch nog even lekker
swingen. Dan is er voor iedereen een rijk gevulde goodiebag met speelgoed,
een broodtrommel, een bidon, teken- en knutselspullen en nog veel meer. De
kinderen stralen en bedanken de vrijwilligers met een hand- en hoofddruk.
Wat een geweldige dag, die niet georganiseerd had kunnen worden zonder
alle hulp van vrijwilligers en sponsoren. Mensen zijn heel gul geweest met
hun tijd en bedrijven hebben ruimhartig gesponsord. Ruim 40 vrijwilligers en
verschillende sponsoren hebben meegeholpen om deze dag tot een geweldig
feest te maken met veel blije gezichten! Als kers op de taart is er namens
Werkgroep ’72 nog een laatste verrassing aan het einde van de feestdag. KDM
krijgt twintig nieuwe stapelbedden met veertig matrassen. Dit wordt met luid
gejuich ontvangen en is met recht: UIT DE KUNST!
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