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Dag liefste Vedetten,
Vandaag hebben wij het in deze Gazet Vedette
over de natuur. Water, aarde en lucht zijn
natuurelementen. Deze zijn belangrijk. Water
is om te drinken. De aarde geeft ons eten. De
lucht is adem voor ons lichaam.
Met deze natuurelementen kunnen wij ook
creatief zijn. Zo inspireert het water om een
aquarium te maken. De franse kunstenaar
Henri Rousseau neemt ons mee naar zijn
oerwoud. En in de lucht zien wij de wolken en
de sterren.
Kijk op de volgende bladzijden en doe mee.Veel
plezier,
Het Pasformteam

Pasform is de sociaal-culturele organisatie voor
volwassenen met een beperking, hun netwerk en
de ruime samenleving.
Pasform werkt ervaringsgericht om personen met
een beperking te versterken in hun kwaliteit van
leven. Via cultuur en leren bouwen wij aan een
inclusieve samenleving.
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Wat een Vedette!
CHRISTINA

Christina stuurt ons deze kleurplaat. Wat een prachtige tekening!
Heel erg bedankt, Christina.

Ben jij de volgende Vedette? Stuur een mail naar naomi@pasform.be

Digitaal
DIGITALE TIP
101 tips van MNM radio
We vervelen ons soms. We weten niet wat we kunnen doen. Radiozender MNM maakte
daarom een lijst met 101 bezigheden om thuis te doen. Zo vereel je je nooit!
Zo vind je deze lijst:
1. Surf op het internet naar www.mnm.be

2. Klik op het vergrootglas, rechts-boven

1. Typ ‘101 dingen om te doen’

2. Klik op het artikel dat tevoorschijn komt

3. Ga een beetje naar onder. Zo zie je de lijst.
Veel plezier!

www.pasform.be
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Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

WELKOM IN HET OERWOUD!
Henri Rousseau was Franse
kunstenaar. Hij hield van het
oerwoud. Dat zie je goed op
zijn schilderijen. Hij maakte wel
25 schilderijen met planten en
dieren uit het oerwoud.
Henri Rousseau was al 40 jaar
oud toen hij kunstenaar werd.
Hij kon geen schilder-lessen
betalen. Hij leerde zichzelf
schilderen. Daarom heeft hij
een stijl die heel anders is dan
andere kunstenaars.
Hij ging vaak naar de plantentuin en de dieren-tuin. Daar
bestudeerde hij de planten en
dieren. Zo leerde hij over hun
kleuren en planten. Hij maakte
schetsen van tijgers, leeuwen,
slangen en vogels. Hij gebruikte
deze planten en dieren in zijn
schilderijen.
Hij maakte zijn schilderijen op een speciale manier.
Hij schilderde veel lagen over elkaar. Hij gebruikte
wel 50 soorten groen in 1 schilderij.
Vooraan schilderde hij het hoge gras. De bloemen
zijn groot en licht van kleur. Zo valllen ze op.
Sommige dieren zitten verstopt tussen de planten.
Je ziet ook bananen en appelsienen. Vind jij ze?
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Kunst en cultuur
EEN TOEKAN IN HET OERWOUD
Een toekan is een soort vogel. Hij leeft in de bomen van het oerwoud. Hij heeft een
grote snavel. Met zijn bek plukt hij bessen en fruit uit de bomen.
Deze toekan voelt zich niet zo fijn in het witte schilderij. Wil jij, net zoals de kunstenaar
Henri Rousseau, er een oerwoud van maken?
Teken bladeren, bomen, fruit en bloemen. Daarna kan je kleuren met potloden en
stiften. Succes!

www.pasform.be
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Groen en gezond
MAAK JE EIGEN AQUARIUM
Veel mensen hebben geen huisdieren. Ze zijn soms moeilijk om voor te
zorgen. Geen nood! Met dit stappenplan maak je je eigen huisdieren. En die
moet je helemaal niet verzorgen.

NODIG
•
•
•

Een lege doos cornflakes
Witte papieren
Een schaar

STAP 1

Knip een groot vierkant uit de
doos.

STAP 3

Knip je vissen en versiering uit.
Leg even opzij.
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•
•
•

Touw
Lijm
Kleurpotloden en stiften

STAP 2

Teken op je witte papieren leuke
visjes en versiering. Kleur ze in.

STAP 4

Neem een nieuw blad. Knip
dat een beetje kleiner dan de
achterkant van de doos.
Pictogrammen: www.sclera.be

STAP 5

Kleur het geknipte blad
helemaal blauw. Kleef het in de
doos.

STAP 7

Neem de twee vissen die je
over gehouden hebt. Kleef op
de achterkant een stukje touw.

STAP 9

STAP 6

Kleef nu de vissen in je
aquarium. Hou er twee over.

STAP 8

Kleef de touwtjes op de
bovenkant van je doos, aan de
binnenkant. Zo lijkt het alsof ze
echt rondzwemmen!

TIP
Kleef een paar versieringen
op de buitenkant van de
doos. Dat ziet er leuk uit.

Zet je nieuwe aquarium op een
leuke plek.
www.pasform.be
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Leef en beleef
DROOM-WOLKEN EN WENS-STERREN
Wij houden van de prachtige blauwe hemel. Gezellig buiten zitten, naar de lucht
kijken en wegdromen. We krijgen veel inspiratie.
De inspiratie van anderen, zie je hier:

Foto: sarasanzaldea.com/en/tag/shirabarzilay/

Teken de figuren die jij in
deze wolken ziet.
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Het is zalig om te dromen op een warme zomeravond. Er bestaan verschillende soorten
dromen. Een droom die je hebt tijdens je slaap. Dromen van iets wat je graag wil doen
of wil hebben.
Waar droom jij van? Durf jij weer te dromen, tijdens de corona-crisis?
Misschien ben je wel ziek geweest. Zijn je dromen hierdoor veranderd? Misschien ben je
blij dat je gezond bent gebleven.
Veel mensen dromen over betere tijden, gelukkig en gezond zijn.
Wat wil jij graag dit najaar? Durf je over een verdere toekomst te denken, heb je grote
dromen?
Schrijf je dromen in de wolken hieronder:

Afbeelding: www.freepik.com/vectors/cloud

TIP
Open youtube op je computer, tablet of
smartphone.
Typ: M-kids Een mooie droom
Beluister het lied.
www.pasform.be
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Na een warme zomerdag koelt het ’s avonds af. Zalig om dan
nog even buiten te zitten.
Blijf wat langer buiten, tot het donker wordt. Dan kan je sterren
kijken. Op heldere zomer-avonden zie je veel sterren.
In augustus zijn er veel vallende sterren. Als je er eentje ziet,
mag je een wens doen!

Arthur De Meyer | Bron: BELGA
www.standaard.be/cnt/dmf20190809_04552045

In augustus zijn er veel vallende sterren
te zien. Dat komt omdat onze Aarde
voorbij een meteoren-zwerm vliegt. Een
meteoren-zwerm is een wolk van stof. Deze
wolk hangt in de ruimte.
Voor ons lijken het vallende sterren, maar
eigenlijk is het dus ruimte-stof.

TIP
Ga naar de website www.volkssterrenwachten.be
Hier leer je over sterren, ruimte-stof en meer.

www.pasform.be

Mijn wens:

TEKEN EN KLEUR
Deze tijger wordt net wakker van zijn middagdutje. Waarover heeft hij net gedroomd,
denk je? Teken of schrijf het in de wolkjes.
Kleur de bladeren, net zoals de kunstenaar Rousseau deed.

www.pasform.be

Gazet Vedette wordt gratis per mail
verzonden.
Vedetten die niet vertrouwd zijn met
internet of geen printer hebben, krijgen
Gazet Vedette gratis per post in de
brievenbus.
Ken je iemand die Gazet Vedette graag
zou ontvangen?

Wil je ons een verslagje of foto sturen van
jouw bezigheid?
Wil je ons een vraag stellen of een
suggestie geven? Wil je geïnterviewd
worden? Dat kan allemaal.
Laat van je horen via naomi@pasform.be
of bel naar Krista op 0468 16 79 37.

Vraag na of je zijn of haar adres aan ons
mag bezorgen en mail de contactgegevens
naar naomi@pasform.be
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind
je zeer regelmatig toffe nieuwtjes, leuke
weetjes en amusante doe-activiteiten.
Organisaties kunnen Gazet Vedette op
papier ontvangen, in grotere aantallen.

Zien we je daar?

Voor een pakket van 10 Gazetten vragen
wij 12€, verzendingskosten inbegrepen.
Elk bijkomend exemplaar mee verzonden
in hetzelfde pakket kost 0.8€.
Je kan je aanmelden voor een éénmalige
bestelling of een doorlopende bestelling,
door te mailen naar naomi@pasform.be.

We willen Gazet Vedette zo leuk
mogelijk maken voor jou. Daarom dat
we heel graag jouw mening horen.
•

Welke artikels vind je wel/niet
leuk?
• Welke artikels ontbreken er?
Waarover wil je graag lezen?
• Hoe kunnen we de inhoud
eenvoudiger en duidelijker
maken?
Stuur jouw mening naar
naomi@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/vzwpasform. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je kan je hiervoor aanmelden door je
e-mailadres te mailen naar naomi@pasform.be.
Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be
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