Cre-actief: Eindverslag
Nadat we de gehele fondsenwerving voor het project Cre-actief rond hadden zijn we
in maart 2019 met het project begonnen. Het doel van het project is dat de
deelnemers een creatieve en actieve levenshouding ontwikkelen. Het project had
oorspronkelijk een looptijd van 1 jaar, die opgesplitst zouden worden in vier fases
van gemiddeld twaalf weken. De vier fases zijn: repareren, transformeren, leren,
ontwerpen.
In 2019 hebben de reparatie workshops en de recycle-en-transformatie workshops
plaatsgevonden. De reparatieworkshops werden in maart - juni twee keer per week
gehouden (dinsdag ochtend en zaterdag middag) en de recycle-en-transformatie
workshops in oktober – december, een keer per week op dinsdag ochtend.
In de reparatieworkshops hebben de deelnemers kapotte gebruiksvoorwerpen
meegenomen. Het waren vooral elektrische voorwerpen zoals stofzuigers,
koffiezetapparaten, strijkijzers en boormachines. Naar aanleiding hiervan zijn we
begonnen met een cursus elektra om basiskennis rondom deze materie op te doen.
Daarna hebben we de kapotte elektrische voorwerpen allemaal gerepareerd.
Met de komst van de lente was er veel vraag naar het repareren van fietsen. Daarop
hebben we een cursus fietsreparatie van een aantal weken gegeven. Een van de
cursussen werd voor en door Charlois TV vastgelegd. https://youtu.be/JeCeGIRRrtY
Verder hebben we in de houtwerkplaats een aantal houten voorwerpen
gerepareerd; de afgebroken poten van stoelen en tafels weer vastgezet of een kapot
oppervlak geplamuurd, geschuurd en opnieuw gelakt.
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de recycle-en-transformatie workshop.
In tegenstelling tot het oorspronkelijke plan -het bezoeken van bedrijven die
gerecyclede producten maken- zijn we begonnen met een bezoek aan de Kunsthal.
Daar was het werk te zien van Joana Vasconcelos. Megagrote sculpturen die tot
stand komen door het aaneenrijgen van dezelfde kleine gebruiksvoorwerpen. Dit
werk viel bij de deelnemers zeer in de smaak en we zijn geïnspireerd aan de slag
gegaan. Oude voorwerpen (zoals lampenkappen) hebben door stapelen en
verbinden een nieuwe look gekregen. In een tweede serie workshops hebben we
plastic verpakkingsmateriaal in gips afgegoten en beschilderd zodat er decoratieve
wandtegels ontstonden.
We hebben dus in 2019 de fases wat langer laten duren en de pauzes tussen de fases
wat vergroot (i.v.m. vakanties en ook om de deelnemers meer tijd te geven het
geleerde te verwerken). Daarom hebben we in januari 2020 uitstel aangevraagd voor
het afronden van het project t/m juni 2020.
Begin van het jaar zijn we verder gegaan met fase 3: leren. De bedoeling van deze
fase was dat zich de deelnemers verdiepen in bepaalde technieken. We zijn
begonnen met het stofferen van stoelen omdat de meeste deelnemers daaraan
behoefte hadden. Bijna iedereen had een stoel thuis staan die men wilde opknappen
en sommige hebben er een in een tweede hands winkel gekocht. Een professionele

stoffeerster heeft de basisvaardigheden aan de cursisten geleerd. Helaas moesten
we begin maart met de cursus stoppen vanwege de Lock down. Ook onze afspraken
die we inmiddels gemaakt hadden om recycle-bedrijven te bezoeken moesten we
weer cancelen. We verheugden ons allemaal om bijvoorbeeld bij Blue City op bezoek
te gaan.
Tijdens de Lock down in het voorjaar 2020 namen een aantal van de cursisten met
ons contact op met de vraag of ze niet toch verder konden gaan, want juist toen was
er meer behoefte aan creatieve invulling van het leven. We praten hier wel over
deelnemers zonder kinderen, dus vooral alleenstaande en wat jongere personen.
Omdat we een grote tuin hebben waar we veilig en in heel kleine groepen konden
werken hebben we het project kleinschalig en vooral heel persoonlijk voortgezet. De
deelnemers (circa 5 personen) hebben veel kunnen leren en produceren en waren
erg blij dat ze naar ons toe konden komen en op machines en begeleiding konden
rekenen. Sommige kwamen zelfs dagelijks bij ons werken.
In juni hebben we onze deuren weer voor meer bezoekers geopend. Onze
voornaamste bezoekersgroep – allochtone vrouwen / moeders – was tamelijk
getraumatiseerd door de Lock Down (met 4 – 5 kinderen opgesloten in kleine huizen
etc) en daarom hebben we besloten de weken tot de zomervakantie in te vullen met
sociale activiteiten (bij praten, met elkaar eten) en om op nieuw te kijken hoe
iedereen nu in fase 4 (ontwerpen) verder wil gaan, na de zomervakantie.
Binnen de deelnemers van het project werden er twee hoofd interessegebieden
duidelijk. Een deel wilde graag met textiel werken. Dat houdt in reparatie van kleding
maar dan op een creatieve wijze en nieuwe ontwerpen maken waarbij textiel
hergebruikt wordt. Ook bestaande kledingstukken met elkaar combineren tot een
nieuw kledingstuk valt hieronder. Deze groep deelnemers werd in de laatste vier
maanden van 2020 in kleine groepen en/of individueel begeleidt door een coupeuse
en een mode-kunstenares.
Een ander groep deelnemers maakt liever meubels, objecten en
gebruiksvoorwerpen van (afval-) hout, kunststof en metaal. Met deze groep heeft
een timmerman en een ontwerper samengewerkt. De deelnemers werden
hoofdzakelijk individueel begeleidt omdat de ontwerpen, materialen en technieken
vrij verschillend waren.
In oktober 2020 hebben we besloten om gezamenlijk naar een sloot (verkoop-)
tentoonstelling toe te werken. Bij de deelnemers was er de sterke behoefte om het
Corona-jaar positief af te sluiten. Welke maatregels er ook zouden komen, de
deelnemers wilden zich er niet passief bij neerleggen maar met een cre-actieve
houding mogelijkheden bedenken en toepassen. De afsluiting van het project werd
uiteindelijk de grootste beproeving voor alle deelnemers (en begeleiders) omdat de
maatregels van de overheid telkens veranderd werden en hierdoor het team
gedwongen werd spontaan en creatief de planning telkens weer bij te stellen. En dat
lukte vrij goed!
Hieronder volgt een korte verslaglegging van het verloop van onze
slottentoonstelling:

In oktober hadden we het idee een expositie in de vorm van een kerstmarkt te
organiseren hebben. Toen begin december duidelijk werd dat dit niet mogelijk zou
zijn hebben we voor een expositie in onze ruimtes gekozen die men op afspraak zou
kunnen bezoeken. Drie dagen voordat deze geopend zou worden kwam de Lock
Down waar zelfs privat-shopping niet meer toegestaan was. Zodoende hebben
vanuit de expositieruimtes dagelijks meerdere virtuele rondleidingen gegeven en
foto’s op social media geplaatst. Bij het maken van de films liet ons team opnieuw
zien wat voor creatief potentiaal we in huis hebben. Uiteindelijk werden de
producten door bewoners in heel Rotterdam gekocht, via fietskoeriers direct aan
huis geleverd. In enkele gevallen hebben kopers de producten zelf opgehaald. In
totaal hebben we voor € 1.000,- kunnen verkopen. De winst ging volledig naar de
makers.
Verkoop bevorderend was ook de webshop op de website www.hetwildegroen.nl en
de kalender. Zowel in gedrukte vorm als ook digitaal konden we zo onze producten
aanbieden, of beter gezegd: doen we het nog steeds, het gehele jaar 2021 door,
dankzij onze prachtige kalender!
Vanwege het enthousiasme van de deelnemers, de opgebouwde ervaringen en
kennis gaan we door met het maken van producten. En wie weet, misschien sluiten
we het jaar 2021 wel af met een mooie kerstmarkt waar alle nieuwe producten te
zien en te koop zijn.

Elektra workshop, de basis leren.

Reparatie workshop, van koffiezetapparaat, stofzuiger en boormachine tot fiets.

Lampen maken uit koffiebekers of een oude lampenkap een nieuwe look geven?

Van oude stoelen nieuwe maken
door beschilderen of stofferen

Plantenbakken timmeren van oude pallets

Een tafelblad maken van een oude boom

Muziekinstrumenten maken van afval hout

Van plastic verpakking wanddecoratie maken door ze met gips af te gieten en te
beschilderen.

Flyers voor de workshops

PR voor de verkoop van de producten

Je bent van harte uitgenodigd voor de

KERST
CADEAU
EXPO
van

Het Wilde Groen
vrijdag 18 t/m zondag 20 dec.
12.00 - 17.00 uur
Cillershoekstraat 1, 3081 BA Rotterdam

de webshop

en via onze kalender

via
een expositie

via de webshop

