
Beste Grietkin, 

 

Ik stuur je graag even dit bericht over je aanpak van het artistieke traject met 

minderjarige asielzoekers ‘Motion Highway’.  

Binnen het kader van je opleiding koos je er zelf voor om een dergelijk uitdagend traject 

op te starten in Eeklo. MUS-E Belgium werd hierin je partner als ondersteuner van 

artistieke trajecten, om expertise te delen en om eventuele toekomstige vervolg trajecten 

mogelijk te maken. Jouw idee om asielzoekers en jongeren uit het reguliere onderwijs te 

laten samen werken was ontzettend mooi en krachtig. In de uitvoering bleek dit nog te 

ambitieus of kort op de bal ondanks je goede voorbereiding in het zoeken van partners 

(een school, een DKO). Je schreef het projectvoorstel zeer krachtig uit, met een helder 

taalgebruik, aandacht voor de mogelijkheden maar ook voor de valkuilen van het project, 

concreet met een stappenplan en tegelijkertijd voldoende ruimte latend voor 

aanpassingen gedurende het traject. Het was fijn met je samen werken omdat je initiatief 

neemt, zoekwerk verricht inzake mogelijke partners, inhoudelijk en financieel, helder 

communiceert over wat je wil en de goede vragen stelt over waar je twijfels over hebt. Je 

laat partners ruimte voor eigen inbreng en hierdoor versterk je de betrokkenheid. Je 

werkt vanuit je hart, met weinig ego, zet de jongeren over wie het gaat centraal, zet hen 

in de schijnwerpers. Dat vind ik een prachtige kwaliteit. 

In een gesprek na het project vertelde je over de manier waarop je graag werkt. Als je 

een kader hebt om binnen te werken, een duidelijke opdracht waarvan je weet dat het 

een bepaald doel dient, dan ben je perfect in staat om deze opdracht vol enthousiasme 

en met zelfsturing aan te pakken. Je bent er minder de persoon voor om op eigen houtje 

en zonder omkadering iets op te starten. Ik volg je hier in en vind het sterk dat je deze 

zelfkennis hebt. Het zegt veel over hoe je binnen een team kan functioneren, vanuit een 

bepaalde opdracht, met een doel, met een zekere planning. Dan ben je op je best om vol 

overgave aan het werk te gaan. 

Je hebt een goede affiniteit met artistieke trajecten omdat je deze zelf als kunstenaar 

vorm gaf en ook veel aan observatie deed. Bovendien spelen de meeste van deze 

trajecten zich af in scholen met heel wat maatschappelijk kwetsbare kinderen en 

jongeren. Door de vele opleidingen en seminaries die je volgde inzake de mogelijkheden 

en effecten van sociaal-artistieke trajecten, heb je ook een goede theoretische 

onderbouwing. Een zeer sterke combinatie waar er zeker binnen theoretische centra 

nood aan is. Je schrijft helder en to the point en bent in staat om kernachtig te 

formuleren waar het over gaat.  

 

Veel succes met je verdere carrière. 

 

groetjes, 

Jozefien Muylle 
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