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Gazet Vedette druk je af op A4 formaat.

Een kleurig e wereld
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Dit kunstwerk is een
groepswerk. Het werd
gemaakt in KunstDroom groep 2.
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VOORWOORD

WAT IS PASFORM

Lieve Vedetten,

Pasform is de sociaal-culturele organisatie
voor volwassenen met een beperking, hun
netwerk en de ruime samenleving.

Het lijkt een beetje vreemd. Telkens
als de zon schijnt, hebben wij zin om
kleurige kleding aan te doen. En bij
donker weer kiezen wij voor donkere
kleding. Heb jij dat ook?

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.

COLOFON

Wij wensen je een kleurige dag!
Groetjes,

Oproep - oproep - oproep - oproep - oproep

Het Pasform-team
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Lay-out
Sofie Janssen

Oproep Special Olympics - Reporters gezocht
15 juni brengen we Gazet Vedette uit met thema:
Hiervoor zoeken we reporters.
Wil jij graag een artikel schrijven voor deze gazet? Verhalen van sporters, verslagen
van trainingen, actie-foto’s, supporters aan het woord, foto’s van je sportclub, toffe
ervaringen, ... Met al deze info maken we een gazet waarin jullie de vedetten zijn.
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Stuur jouw verhaal + enkele foto’s naar:
Mail: sofie@pasform.be
Post: Pasform vzw, GuidoGezellelaan 15/3,
3550 Heusden-Zolder
Houd je post in de gaten, op 15 juni komt
deze speciale Gazet Vedette uit.

Wil jij volgende keer in Gazet Vedette staan?
Stuur dan een leuke foto naar Sofie@pasform.be

KUNST EN CULTUUR

Een kleurige wereld

wikiart.org

Dit is een schilderij van de schilder Robert
Delaunay. Het kreeg de naam Cirkel-vormen.
Het is gemaakt in 1930.
Op dit schilderij zie je een kleurenspel. Met dikke
verf bracht Delaunay heldere kleuren aan op het
doek. Hij schilderde in cirkels die elkaar overlappen.
Voor elk vakje gebruikte hij een andere kleur.
Voor de kunstenaar was het niet belangrijk dat
je er iets in herkent. Kijk eens een tijdje naar dit
schilderij. Dan lijkt het dat sommige cirkels kortbij
staan en anderen verder af. De schilder wilde tonen
dat kleuren kunnen dansen.

Kleuren zijn belangrijk in het
leven vond de kunstenaar.
• Wat denk jij over kleuren?
• Zou jij dit schilderij mooier
vinden in grijstinten?
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LEEF EN BELEEF

De Regenboog

Een regenboog spreekt tot de verbeelding. Hij doet mensen even stil staan en
dromen. Er doen veel verhalen de ronde over de regenboog. Hij wordt ook vaak
gebruikt als symbool voor iets. Maar hoe zit het nu eigenlijk echt?

Wetenschap of fabel?

Wanneer zie je een regenboog?

Een regenboog is wetenschappelijk te
verklaren. Het is een verschijnsel van de
natuur. Het is niets meer dan de zon die
op een nevel van kleine waterdruppels
schijnt. Doordat het witte licht wordt
gebroken, verschijnt er een grote
gekleurde boog!

Een regenboog zie je alleen
maar als de zon schijnt en het
geregend heeft. Wanneer de kleine
regendruppels nog in de lucht
hangen en de zon erdoor schijnt,
kan je een regenboog zien.

een prisma of glazen driehoek toont hoe
het werkt:

Wist je dat je dit enkel in de ochtend
of tegen de avond kan zien? Enkel
dan staat de zon op de juiste plaats.

7 kleuren?
Techna.nl

Wit licht breekt in het prisma en wordt gekleurd
licht. Stel je voor dat het prisma een heleboel
regendruppels zijn.

Een boog of een cirkel?
Wist je trouwens dat een regenboog
eigenlijk geen boog is, maar een perfecte
cirkel? Vanuit een vliegtuig is dit goed te
zien! Als we op de aarde staan, zien we
maar de helft van de cirkel.
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Wist je dat de kleuren van de
regenboog altijd in dezelfde
volgorde staan?
Met ROGGBIV kan je ze onthouden:
		R: Rood
		O: Oranje
		G: Geel
		G: Groen
		B: Blauw
		I: Indigo
		V: Violet
Eigenlijk bevat een regenboog veel
meer kleuren. Maar deze lopen in
elkaar over en zie je niet zo duidelijk.

De regenboog-beweging
Een regenboog is heel herkenbaar door zijn kleuren.
Mensen hebben er automatisch een goed gevoel bij.
Daarom wordt de regenboog ook gebruikt als symbool.
Tegenwoordig wordt de regenboog vaak gebruikt om
diversiteit en multiculturaliteit te symboliseren. Wat
een moeilijke woorden!
Diversiteit betekent verscheidenheid of verschillen
tussen mensen. Daarbij gaat het om dingen die je ziet,
maar ook om dingen die je niet kan zien. Geslacht, leeftijd
en huidskleur, maar dus ook beperking, ziekte, geloof,
geaardheid, ... vallen hieronder.
Multiculturaliteit gaat over het samen leven van
verschillende culturen. Niet iedereen heeft dezelfde
achtergrond met eenzelfde geloof en tradities. In een
multiculturele samenleving telt iedereen evenveel mee.
Ook de LGBTQ+ gemeenschap gebruikt de regenboogvlag. Zij vinden dat iedereen respect en gelijke rechten
verdient. Het maakt niet uit of je je man, vrouw of nog
iets anders voelt. Het maakt niet uit of je verliefd wordt op
mannen of vrouwen. Het maakt niet uit hoe jij je relaties
vorm geeft. Zolang het met liefde gebeurt, verdient alles
respect. Liefde = liefde.

LGBTQ+
Vroeger sprak men van
de homo-beweging, maar
deze is nu veel ruimer:
L: lesbian: lesbisch
G: gay: homo
B: biseksueel, je valt op
mannen en vrouwen
T: transgender: je voelt je
niet thuis in je lichaam
Q: queer of questioning:
je geaardheid past niet in
een hokje
+: alle andere variaties

De regenboog is toepasselijk omdat allerlei verschillende mensen opkomen voor
gelijke rechten. Ze benaderen de verschillen op een positieve manier. Ze willen SAMEN
leven en hun verschillen vieren. Net zoals de verschillende kleuren samen een mooie
regenboog vormen.
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KUNST EN CULTUUR

Het verhaal van de regenboog
Op ‘n dag maakten de kleuren van de wereld ruzie met elkaar.
Alle kleuren vonden dat zij de beste kleur waren.
GROEN zei: Natuurlijk ben ik de meest belangrijke. Ik ben het teken van leven en hoop.
Ik ben gekozen voor het gras, de bomen en de bladeren. Zonder mij, zouden alle dieren
sterven.
BLAUW onderbrak en zei: Jij denkt alleen aan de aarde. Maar kijk eens naar de lucht en
de zee. Het is toch het water dat belangrijk is voor al het leven.
GEEL glimlachte zachtjes: Ik breng de blijdschap, de vrolijkheid en de warmte in deze
wereld. De zon, de maan en sterren hebben allemaal mijn kleur. En iedere keer als je
kijkt naar een zonnebloem dan lacht de hele wereld.
ORANJE begon gelijk te blazen: Ik ben de kleur van gezondheid en levenskracht. Ik zorg
voor de belangrijkste vitaminen. Denk maar aan wortels, pompoenen, sinaasappelen
en mango's.
ROOD kon het niet meer uithouden en schreeuwde: Ik ben bloed. Ik geef leven. Ik ben
de kleur van passie en liefde.
PAARS stond recht. Hij was erg groot en sprak: Ik ben de kleur van de kracht van
keizers, leiders en bisschoppen. Zij kiezen voor mij. Ik ben het teken van de wijsheid.
Zo vond elke kleur dat hij de belangrijkste was. Hun gekibbel werd
luider en luider. Opeens was er een felle lichtflits. De donder rolde
en knalde door de ruimte. Een zware regenbui viel naar beneden.
Alle kleuren krompen ineen van schrik. Ze zochten bescherming bij elkaar.
Luider dan de donder sprak de regen helder en luid: Jullie domme, domme kleuren,
om zo te vechten tegen elkaar. Ieder wil de beste zijn! Weten jullie dan niet dat jullie
allemaal belangrijk zijn? Iedereen heeft zijn eigen talenten. Geef elkaar eens een hand
en kom naar mij toe.
De kleuren deden wat de regen had gevraagd. Ze maakten een halve kring met elkaar.
Toen zei de regen: Vanaf nu, als het regent en de zon schijnt, zal ieder van jullie in de
lucht staan. In een boog van kleuren. Want iedereen is speciaal en heeft verschillende
talenten. Zo werd de regenboog een teken van vergeving en hoop voor de toekomst.
Denk daar maar aan als je
een regenboog ziet!
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Betekenissen van de regenboog
Mensen zien al eeuwen regenbogen.
Maar wat betekent een regenboog in verschillende landen
en verschillende godsdiensten ?
Een regenboog stond in het Christendom
symbool voor de brug tussen hemel en aarde.
De vrolijke kleuren verbinden het aardse met het
goddelijke. De regenboog is een symbool van
verzoening tussen God en de mensen.

In het oude China werd de regenboog voorgesteld als een
draak. Deze noemt Hong. Dat is Chinees voor regenboog.
Nu is de regenboog in China een symbool van bruiloften.

In de Islam heeft de regenboog vier basiskleuren:
rood, geel, groen en blauw. Deze verwijzen naar de
vier elementen: vuur, aarde, lucht en water.

De Australische Aboriginals zagen de regenboog
als een slang. Deze slang is de schepper van al
het aardse. De regenboog slang is onsterfelijk,
een beetje zoals een god en is veel groter dan een
gewone slang.
Men dacht dat de slang regen geeft. Daarom wordt
ze ook gezien als een symbool van vruchtbaarheid.

pilloledifolklore

De Indianen hadden een bijzondere verering
voor de regenboog. Ze zien zichzelf als
afstammelingen van de zon. Ze beelden de
regenboog af op wapens, schilden en vlaggen.
Andere Indianen zagen de regenboog als een
ladder waarlangs je naar de hemel kon klimmen.
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Kleurplaat
Een mandala in de kleuren van de regenboog
NODIG
Kleurpotloden of
stiften in de 7 kleuren
van de regenboog.
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WERKWIJZE
Er zijn 7 cirkels in de mandala.
Start in de binnenste cirkel met violet.
Ga zo verder met de volgende kleuren.

Regenboog-liedjes
Vul de teksten aan en zing!
De woorden vind je in het kader hieronder.
HOU

WOESTIJN

TRUE

MOOIER

REGEN

DREAMS

JOU

VLIEG

RAINBOW

HAND

AMERIKA

OOG

LULLEBAY

BLUE

1.

Van Afrika tot in .............................. .
Van op de Himalaya tot in de .............................. .
Afrika tot in Amerika
Ja, we zijn zoveel .............................. als we samen zijn.
Hand in .............................. .
Oog in ............................. .
Alle kleuren van de ........................... .

2.

....................... met me mee naar de ...........................-boog.
Ik denk aleen aan .............................. .
Vlieg met me mee naar de regenboog.
Ik.............................. alleen van jou.

3.

Somewhere over the .............................. way up high.
Ther’s al land that I heard of once in a .............................. .
Somewhere over the rainbow, skies are ........................... .
And the ................................. that you dare to dream,
Really do come .............................. .

3. Rainbow - lullebay - blue - dreams - true
2. Vlieg - regen - jou - hou
1. Amerika - woestijn - mooier - hand - oog - regenboog

Oplossingen

Paul de Leeuw - ANP Kippa Studio 100 - K3

REGENBOOG
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GROEN EN GEZOND

Regenboog ijsblokjes
Ijsblokjes met fruit maken is niet zo moeilijk.
Deze ijsblokjes zijn ook lekker en gezond. Ze maken je drankje fleurig.
Je kan er alle soorten fruit voor gebruiken.

NODIG
• Allerlei fruit in
verschillende kleuren
• Een vergiet
• Een snijplank
• Een snijmes

•
•
•
•

Een kommetje
Water
Een ijsblokjesvorm
Een diepvries

STAP 1

STAP 2

STAP 3

Zacht fruit was je.
Indien nodig snij je het in
kleinere stukken.

Hard fruit schil je.
Snij het in kleine stukken.

Leg in ieder vakje van de
ijsblokjesvorm een stukje
fruit.

STAP 4

STAP 5

STAP 6

Vul ieder vakje met water.

Zet de ijsblokjesvorm in
de diepvriezer.

Na een tweetal uur zijn de
ijsblokjes goed.
Proost!
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KRANT PER POST KRIJGEN

WORD VEDETTE

Gazet Vedette wordt gratis
per mail verzonden. Je kan
hem ook downloaden via
www.Pasform.be
of
via
facebook.com/Pasformvzw

Wil je ons een verslagje of foto sturen van jouw
bezigheid?

Vedetten die niet vertrouwd
zijn met internet of geen printer
hebben, krijgen Gazet Vedette
gratis per post in de brievenbus.

Laat van je horen via sofie@pasform.be of bel
naar Krista op 0468/ 16 79 37.

Ken je iemand die Gazet Vedette
graag zou ontvangen?
Vraag na of je zijn of haar adres
aan ons mag bezorgen en
mail de contactgegevens naar
sofie@pasform.be

Wil je ons een vraag stellen of een suggestie
geven? Wil je geïntervieuwd worden? Dat kan
allemaal.

ZIJN WIJ AL FACEBOOK VRIENDEN?
Ook op onze facebookpagina:
www.facebook.com/pasformvzw, vind je zeer
regelmatig toffe nieuwtjes, leuke weetjes en
amusante doe-activiteiten.
Zien we je daar?

WAT DENK JIJ ER VAN?

GAZET VEDETTE VOOR MEER
Organisaties kunnen Gazet
Vedette op papier ontvangen, in
grotere aantallen.
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 sofie@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 sofie@pasform.be

Je kan Gazet Vedette lezen, downloaden en afdrukken via www.Pasform.be of
facebook.com/PasformVzw. Gazet Vedette wordt gratis verstuurd naar de e-mailadressen
in ons bestand volgens de GDPR richtlijnen. Je meldt je hiervoor aan door te mailen naar
sofie@pasform.be.

Verantwoordelijk uitgever
Krista Telemans
- Pasform VZW
F. De Merodestraat 18
2800 Mechelen
- krista@pasform.be

www.Pasform.be
www.facebook.com/PasformVzw
Rekeningnummer: BE55 0689 0137 4244
Ondernemingsnummer: 0567.872.147

