
 

  

   

 

We wensen iedereen mooi vooruitzichten in 

2018 

 

  



 

  

Het jaar is weer voorbijgevlogen. Tijd voor een update, een mijmering… We 

hebben weer een fantastisch jaar gehad met de verhuis als een duidelijke 

markering. Na een overgang via het Begijnhof vanuit de oude Villa zijn we op 

onze nieuwe, definitieve plek geland in het Vogelenzangpark. Een goede plek 

die we volop aan het inrichten zijn en steeds warmer en levendiger wordt; 

zichtbaar op de muren maar ook inhoudelijk dankzij de participatie van onze 

bezoekers. Ik denk hierbij aan de wekelijkse ateliers van Pete, Sofie, Martine 

en Ahmed waarvoor dank! 

Er hebben ook heel wat nieuwe bezoekers én vrijwilligers onze Villa versterkt. 

De Villa blijft duidelijk haar uitstraling hebben en een magneet te zijn voor 

artistieke projecten. Ik denk hierbij aan de heropvoering van onze schitterende 

theaterproductie UTOPIA  in het Frascati te Amsterdam en op Theater aan Zee 

in Oostende. Volgens recensenten één van de sterkste evenementen mede 

dankzij  Dirk Pauwels en Mira, Leo en Marc die hun schouders weer onder het 

project zetten waarvoor nen dikke merci ! 

Dit is ook de pers niet ontgaan: er zijn dit jaar een 8-tal artikels over ons 

geschreven, een radio-uitzending op radio 2, een mooi interview met Natacha 

bij ‘Iedereen beroemd’, de laatste aflevering van Radio Gaga over Villa 

Voortman en als klap op de vuurpijl een fragment uit UTOPIA op het CANVAS 

nieuws. 



Verder was er nog de boekverkoop in Campo van de gedichtenbundel van Dirk 

en het boek van Marc Cosyns die de opbrengst integraal aan de villa schonken, 

dank U ! Maar er waren ook de vele kleine, mooie optredens op onze Open 

Poorten, onder de Stadshal, in het Geuzenhuis, het Vlaams Parlement, in Lier, 

op de dag van de armoede in Antwerpen, bij de opening en sluiting van de 

tentoonstelling over internering in het Ghuislainmuseum, op onze schitterende 

Indian Summer die hoe langer hoe meer de allures van een klein festival krijgt 

in ons Vogelenzangpark  Het tentoonstellen van werken op vernissage en 

musea, de brainstormings voor de kortfilm van Lydia, het fotoproject met Leo 

etc. 

Maar Villa Voortman is meer dan een ontmoetingshuis. Op wetenschappelijk 

vlak is het een kenniscentrum, een voorbeeld voor ‘good practice’. Haast elke 

week zijn er vragen om werkbezoeken en delen van onze kennis. Om de 

privacy te bewaken centraliseren wij deze bezoeken op elke eerste donderdag 

van de maand. Dan geef ik met Wim vorming over onze werking en visie 

waarna we deze mensen naar de Open Poort brengen. En er zijn ook de 

wetenschappelijke artikels in academische tijdschriften waar Clara voor zorgt 

en de deelname van onze bezoekers aan allerlei focusgroepen en doctoraten. 

Maar helaas is er ook een schaduwzijde aan dit succesverhaal: we verloren dit 

jaar 3 trouwe bezoekers: Pol, Marissa en Bjorn. Soms is de pijn van het leven 

niet meer te verdragen. Daarom zullen wij blijven vechten om in Villa Voortman 

de menselijke waardigheid te bewaken en verdedigen. 

We willen blijven werken aan een plek waar geen labels zijn maar mensen met 

een verhaal en verleden, een toekomst, wensen en dromen. Een huis waar 

gastvrijheid heerst, geen hiërarchie maar gelijkwaardigheid 

We zien onszelf ook als bruggenbouwers tussen onze bezoekers en de 

samenleving. Maar soms zijn we ook vechters, krijgers wanneer onze 

bezoekers onrecht wordt aangedaan, gediscrimineerd op de arbeidsmarkt of in 

hun zoektocht naar een woning. Als het moet worden we in deze materie ook 



 

ijsbrekers of pitbulls. In den beginne waren we ontdekkers, soms zijn we 

strategen of diplomaten. In vele gevallen koorddansers of bemiddelaars die het 

evenwicht moeten zoeken tussen tegengestelde verlangens... 

Lieve mensen, 2017 was prachtig. Laten we van 2018 weer zo’n jaar maken! 

De projecten die nu al in the pipeline zitten of het work in progress is de kortfilm 

van Lydia en het grote filmproject van Benny. De dag van de dans met Alain 

Platel. De opnames van poëzie en muziek. Een nieuw theater/musical project 

waarvan ik nu al mag verklappen dat de VOORUIT ons sterk zal ondersteunen. 

Zij hebben voor ons hun grote zaal gereserveerd op 21 en 22 december dus 

we hebben weer iets fijns om naar uit te kijken 

(Dirk Bryssinck). 
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