Gazet Vedette
Woensdag 29 april 2020

De Pasform-krant voor alle vedetten die in hun kot blijven
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Beste Vedette,
Tof dat je er opnieuw bij bent!
Zolang jij niet naar de vormingen van
Pasform kan komen, komt Pasform naar
jou.
Ook in deze 2de editie van Gazet Vedette
staan fijne activiteiten en leuke weetjes.
Als de zon schijnt kan je op pad om een
natuurmandala te maken, bij regen kan je
tijd maken om stil te staan bij je emoties.
En er is nog veel meer.

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?
Vraag na of je zijn of haar adres aan ons
mag bezorgen en mail de contactgegevens
naar naomi@pasform.be

Veel plezier en je weet het ‘zorg goed voor
jezelf en elkaar’ ;-)
Het Pasform-team

Artikels en redactie
- Ellen Decuyper
- Sofie Jannsen
- Kathy Vangilbergen
Eindredactie
- Krista Telemans

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.

Lay-out en ontwerp
- Naomi Dom

Digitaal
DIGITALE TIP VAN DE WEEK:
Beweeg in uw kot!
Ken jij Saartje Vandendriessche? Elke dag sport ze
op tv en iedereen kan meedoen.
In haar programma “Beweeg in uw kot!” doet ze 10
minuten lang oefeningen voor die jij kan meedoen.
Want sporten is belangrijk.
Je kan haar vinden om 12.50 uur op één, vlak voor
het middagjournaal.
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Wat een Vedetten!
Wij hebben samen deze
puzzel van 900 stukken
gemaakt!
Groetjes,
Nicole en Laura

Nicole Van Herck en Laura Meeus
maakten samen deze prachtige
puzzel. Hij heeft maar liefst 900
stukken! Wat een prestatie,
dames!

Dit is Kathleen Deldinne. Zij legt ons uit wat je
nodig hebt om een fruitkistje te pimpen.
- Een mandarijnenkistje
- Stukjes stof uit de lappenmand
- Verdunde houtlijm
- Een borsteltje om lijm te smeren
- Verf voor de binnenkant
Dan ga je aan het werk zoals bij patchwork.
We knippen het stof in vierkantjes van enkele
centimeters groot. Met het borsteltje smeren
we de houtlijm op het kistje. We kiezen een
geschikt stofje en kleven het op de lijm op het
kistje. Herhaal dit tot je kistje volgeplakt is.
Wat een kleurrijk resultaat!
En dat beertje? Wat doen al die beren toch
voor het raam?

Wil jij ook graag in Gazet Vedette staan? Stuur dan een mailtje naar naomi@pasform.be
www.pasform.be
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Kunst en cultuur

Kijken naar een schilderij

SUSANA FIGUERAS - PASFORM KUNSTATELIER
Dit kleurrijk schilderij is gemaakt door Susana Figueras in het Kunstatelier
van Pasform.
Voor Susana zijn foto’s van gebouwen en landschappen een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Zij zet deze foto’s om in kleurrijke schilderijen.
Hier tekende Susana een dorpje. Ze gebruikt acrylverf en werkte de details
af met acrylstiften.
-De boom staat in het midden op een heuvel. Het lijkt wel lente. Zie je ook de
kleine frisse jonge lente blaadjes?
- De rode en roze huisjes staan ook op de heuvels. De ramen, versieringen
en deuren tekende ze met stift. Iedereen veilig in zijn huis? Want we zien
nergens mensen op het schilderij.
- De tuintjes zijn mooi in orde. Alles op een rijtje, zelfs de visjes. Heel wat
mensen werken nu in hun tuin en planten of zaaien groenten en bloemen.
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Pictogrammen: www.sclera.be

Kunst en cultuur
RAMADAN MUBARAK

Afgelopen week is de ramadan begonnen. Dat
is wanneer moslims vasten: 30 dagen lang eten
en drinken ze niets tussen zonsopkomst en
zonsondergang.
’s Avonds laat, als de zon onder is, mogen ze terug
eten. Dan spreken ze af met buren, vrienden en
familie. Samen genieten ze van een uitgebreide
maaltijd: de iftar.
De moslims vasten niet om af te vallen. Ze
doen dit voor hun geloof. Ze geloven dat je door
je deelname aan de ramadan sterker wordt.
En geduldiger.

Het doet ze ook voelen hoe het is om honger te hebben. Daarom steunen ze in deze periode arme
mensen.
Op het einde van de ramadan vieren de moslims het suikerfeest. Dit feest duurt wel 3 dagen!
Iedereen draagt z’n mooiste kleren en geniet van het samenzijn. Het is een groot eetfestijn met
vrienden en familie.
Dit jaar wordt de ramadan wel heel anders. Door de coronacrisis mogen mensen niet samen
komen. Samen eten en feesten mag dus niet. Ook kunnen ze niet iedere dag gaan bidden in de
moskee. Deze zijn door het virus gesloten. De ramadan wordt dit jaar dus nog moeilijker.
Gelukkig heeft men beslist dat mensen die in de zorg werken, niet moeten deelnemen. Dokters,
verplegers, begeleiders… Zij hebben hun krachten hard nodig om hun werk vol te houden. Zij
mogen dus wel eten.
Tijdens de ramadan zeggen we tegen elkaar: ‘Ramadan Mubarak’ of ‘Gezegende Ramadan’.

Wist je dat:
•
•
•
•

Moslims tijdens de ramadan ook niet
mogen roken, drinken of vrijen.
Het eerste eten ’s avonds vaak een
dadel met een glas melk is.
Kinderen, zwangere vrouwen en zieke
mensen niet moeten deelnemen.
Het suikerfeest kreeg zijn naam door
alle zoetigheden die er gegeten worden.

Ken jij mensen
die meedoen met de
ramadan?
Doe jij mee
aan de vastenperiode
voor Pasen?

Zou jij een hele
dag zonder eten en
drinken kunnen?
Ben jij gelovig?

Afbeelding: john1cse

www.pasform.be
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Groen en gezond
NATUUR MANDALA

We moeten nog een tijd in ons kot blijven. Maar het is ook belangrijk om buiten te
komen. Ga even zitten in de tuin of maak een wandeling in de buurt, in het bos of
door de weilanden. Zo kan je genieten van de frisse lucht en de zon. Zelfs een half
uurtje wandelen helpt je om fit en gezond te blijven.
Verzamel op je volgende wandeling eens allerlei spulletjes uit de natuur. Neem een
zak mee zodat je alles mee naar huis kan nemen.
Zoek naar dennenappels, bloemen, takken, bladeren, stenen… Als je terug thuis
bent, kan je een mandala maken. Hieronder zie je hoe.

Verzamel allerlei materialen
in de natuur. Dingen die je
mooi vindt of die speciale
vormen of kleuren hebben.

Werk vanuit het
midden naar
buiten toe.
Begin met een
kruis of ster.

Werk met cirkels.
Je kan
verschillende
cirkels in elkaar
leggen.

Je kan met dezelfde materialen steeds nieuwe
mandala’s maken.
Deze mandala’s maak
je niet vast.
Je kan er van genieten
zolang de wind ze niet
weg blaast.
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Tips:
• Wissel af tussen de materialen die je gebruikt.
• Breng ook kleur in je mandala, bijvoorbeeld met
bloemen.

Kunst en cultuur
WAT IS EEN MANDALA?

‘Mandala’ is een woord uit het Sanskriet, een taal uit het oude
Indië. ‘Mandala’ betekent cirkel.
Een mandala stelt het universum voor. De patronen in de
mandala tonen ons hoe alles verweven is met elkaar. De mandala
is in evenwicht en toont ons de verbondenheid van alles en
iedereen in de wereld.
De eerste mandala’s komen van het Hindoeïsme en het
Boeddhisme. Deze mandala’s zijn een hulpmiddel voor de
monniken om te mediteren.
Tegenwoordig kennen we de mandala als kunstvorm. We zien
ze in glasramen, tapijten… en zelfs op kleurplaten!
Rechts zie je een glasraam in mandala-vorm van de Notre Dame
in Parijs.

GEEF DE MANDALA KLEUR

Kleur hem in met potloden, stiften, verf, collage...

www.pasform.be
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Leef en beleef
HOE VOEL JIJ JE VANDAAG?
In deze verwarrende tijden voelen we veel emoties

Wordt het jou soms ook te veel? Of vind je net rust in deze weken van veel binnen-blijven?
Op deze pagina’s kan je even stil staan bij je emoties. Want leren over emoties is belangrijk.
Kijk maar eens naar deze korte oefeningen.
Je kan deze leuke oefeningen helemaal
zelf doen in je kamer.
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Kleurpotloden

EMOTIES

Kleur het mannetje in dat toont hoe jij je voelt. Weet je waarom je je zo voelt?
Met wie kan je er over praten? Je kan ook meerdere mannetjes kleuren.

Vrolijk

Blij

Neutraal

Droevig

Verdriet

Boos

Afschuw

Bang

Verbaasd

www.pasform.be
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KLEUR

Geef elk vakje de kleur dat voor jou het beste past bij
de emotie. Want voor iedereen kan dit anders zijn.

Blij

Boos

Verdriet

Bang

Verbaasd

Jaloers

Nerveus

Verliefd
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EMOTIES HERKENNEN

Hoe voel jij je bij volgende situaties?
Kleur het gezicht van het gevoel dat de foto jou geeft.

www.pasform.be
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Leef en beleef
HELPENDE HANDEN

Helpende handen zijn overal. Denk maar eens aan de verpleegster
die jullie ’s morgens komt verzorgen. Aan de begeleiding die jullie
helpt bij de maaltijden en die toffe activiteiten voorziet. En vergeet
ook je familie en vrienden niet! Helpende handen zijn echt overal.

•
•
•
•
•

Blad wit papier
Potlood
Tijdschrift
Schaar
Lijm

Ook jij hebt helpende handen. Denk maar eens na over wat je
allemaal kan met je handen.
Hieronder zie je hoe je een prachtige helpende hand maakt.
Je kan hem inkaderen door hem op de pagina hiernaast te kleven.
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Leg je hand op het blad
papier. Teken je hand
na met het potlood.

Lijm nu alles goed
vast.

www.pasform.be

Je ziet nu je hand op
het papier.

Zoek mooie prentjes
en kleuren in het tijdschrift.
Knip ze uit.

Schik de prentjes op
je hand. De stukken
mogen uisteken. Zorg
ervoor dat je hand
mooi vol ligt.

Je hand ziet er nu zo
uit.

Leg nu je eigen hand er
terug bovenop. Teken
ze nog eens na met
potlood.

Knip je hand uit op de
potloodlijnen.
Nu ziet je hand
er zo uit.

HELPENDE HANDEN, HANDEN DIE TROOSTEN
HANDEN DIE BRIEVEN SCHRIJVEN, HANDEN DIE WUIVEN
HANDEN DIE VASTHOUDEN, HAND IN HAND
HANDEN DIE TEKENEN, HANDEN DIE VERZORGEN
HANDZEEP, HANDEN DIE KAARTJES MAKEN
HANDEN DIE KRIEBELEN, HANDEN WASSEN
HANDEN DIE VOELEN, HIGH FIVE
HANDEN DIE SCHILDEREN, HANDEN DIE VOELEN
ELKAAR DE HAND GEVEN, HANDWERKEN
HANDEN DIE VORM GEVEN, HANDEN DIE AAIEN
HANDEN DIE HET GLAS HEFFEN, HANDSCHOENEN
HANDEN DIE HELPEN, HANDEN DIE TASTEN, VUISTJE
DE HAND SCHUDDEN, HANDEN DIE STRELEN
IN DE HANDEN WRIJVEN, HANDCRÈME
HANDEN DIE BOETSEREN, ZORGENDE HANDEN
HANDEN DIE HELPEN, HANDEN DIE TROOSTEN
HAND IN HAND
HIGH FIVE

www.pasform.be
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Gazet Vedette wordt wekelijks 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 wekelijks, 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. De 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

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

