
kinderen op een bewuste en gezonde manier eten klaargemaakt; 
geregeld komen er kinderen binnen die nog niets gegeten hebben. 
Ze leren ook dat ze hun eigen bord en kopje moeten afwassen en 
het afval recyclen, dit is ook een onderdeel van structuur geven. 
Sport is een dagelijks onderdeel van de activiteiten, omdat fysieke 
inspanning een goede uitlaatklep kan zijn om boosheid, frustra-
tie en verdriet kwijt te raken. ASAS wordt vanuit Nederland 
ondersteund door de ngo Power2Fly. Power2Fly gelooft in het 
ondersteunen van kinderen in Brazilië tijdens hun ontwikkeling 
van kind tot adolescent. 

Er wordt structreel gewerkt aan hun zelfvertrouwen, respect, 
zelfbewustzijn en zelfredzaamheid. Zo wordt geprobeerd de 
kinderen een stevigere basis voor de toekomst te geven.
Jeannette toont een glossy magazine ‘Room with A View’. 
“Dit magazine is het resultaat van de gemaakte tekeningen 
welke onderdeel zijn van de Art Classes”, zegt Jeannette 
trots. ‘Room with A View’ toont indrukwekkende en kleurrijke 
tekeningen van de kinderen waarin ze hun toekomstdromen 
uitbeelden. Ontroerd wijst Jeannette op de tekening van Arthur 
(10 jaar): een groot rood hart met een soort van barst tegen een 
donkere achtergrond ”I hope I don’t have my heart torn, because 
it is injured now…”  “Kijk,” zegt Jeannette bij de talentvolle 
tekening van Yago, 14 jaar, “hij wil later architect worden, je 
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Zelfs de meest druilerige zaterdagmiddag krijgt kleur wanneer je met Jeannette 
Hanenburg spreekt over ‘haar’ Braziliaanse kinderen uit Florianópolis. Haar 
enthousiasme en bezieling spetteren er werkelijk vanaf en werken aanstekelijk. Als 
gastredacteur van dit blad met het thema vitaliteit is ASAS* een project dat mij 
aanspreekt. 

KLEURBEZIELING
Kleur is emotie

Tijdens haar verblijf in Brazilië (ed.45 2017) liet Jeannette 
voor de stichting ASAS, kinderen uit Florianópolis ontdek-
ken in de Art Classes dat er niet veel nodig is te starten met 
schilderen. Met een paar verfkleuren en wat kennis van 
mengtechnieken kunnen er vele andere kleuren gemaakt wor-
den. De tweede insteek van de Art Classes was aan te tonen 
dat door met kleur te werken de kinderen onbewuste emoties 
kunnen aangeven en expressie kunnen geven aan hun diepere 
gevoelens. Door het stimuleren van creativiteit en het gebruik 
van kleur worden kinderen bewust gemaakt van hun emoties. 
In de Art Classes vinden de kinderen een uitlaatklep voor 
deze emoties. Ze raakt niet uitverteld.

*ASAS: Açӧes Sociais Amigos Solidarios is een Braziliaanse 
stichting die voor- en naschoolse opvang verzorgt. ASAS biedt 
kinderen een veilige basis en geeft hen structuur. Zestig tot tachtig 
kinderen tussen de zes en zestien jaar bezoeken 
dagelijks de locatie van ASAS. Deze kinderen komen uit (zeer) 
arme en soms criminele gezinnen, waar weinig aandacht uitgaat 
naar het kind. ASAS biedt deze kinderen een plaats waar ze zich 
volop fysiek en creatief kunnen uiten en ontwikkelen. Ze leren om 
SAMEN activiteiten te doen. Kinderen met gedragsproblemen 
worden professioneel begeleid en kinderen met een taalachter-
stand worden geholpen met lezen en schrijven. Er wordt voor de 
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KLEURBEZIELING
Kleur is emotie

ziet zijn talent voor perspectief in de tekening naar voren ko-
men. Hoe geweldig zou het zijn als hij in staat wordt gesteld 
zijn talent te gebruiken? De kinderen vinden het geweldig 
dat hun tekening in een magazine staat en het is voor hen 
een enorme stimulans.” Mijn loopbaanhart gaat sneller kloppen 
van de tekeningen en ik besluit het magazine te kopen. 

Jeannette vertelt vol trots en passie wat de afgelopen tijd is ge-
realiseerd. “Er is een stukje grond in concessie gegeven door 
de overheid waarop ASAS een vaste locatie kan plaatsen om 
hun activiteiten uit te voeren. Op dit moment hebben ze 
geen eigen ruimte en maken ze gebruik van een clubgebouw 
van een sportvereniging. Naast het clubgebouw staat een om-
gebouwde container die is ingericht als kantoortje en keuken, 
dit is het enige dat zij tot hun beschikking hebben. Er is nu 
een zeer getalenteerde docent die de Art Classes geeft, waar-
mee ik regelmatig contact heb. Op de nieuwe locatie komt 
een gebouw dat zal bestaan uit verschillende containers. Om 
dit te bekostigen is in 2017 een fondsenwerving geweest, 
georganiseerd door Power2Fly. Eén van de containers die er 
komt, wil ik graag laten beschilderen door de lokale kun-
stenaar Augustin de Lassus, waardoor het een blikvanger 
en kunstobject wordt. Hij heeft een kleurrijke manier van 
schilderen die kinderen erg aanspreekt. Door de kinderen 

“Kleur brengt 
kinderen 

dichter bij hun 
emoties”
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tekeningen te laten maken die Augustin uitwerkt en schildert 
op de container, worden de kinderen direct betrokken bij het 
project en kunnen ze straks trots zijn op het eindresultaat en 
hun inbreng. Hij gaat, samen met de docent, in het eerste 
semester van dit jaar met de voorbereiding beginnen door 
middel van een workshop. Zo leren de kinderen Augustin 
kennen en kan hij andere mogelijkheden van kunst laten 
zien. Als de containers geplaatst zijn, kan hij samen met de 
kinderen aan het ‘kunstproject’ beginnen. Voor het benodig-
de (verf )materiaal voor de kunstcontainer is nog sponsoring 
nodig. Gelden kunnen gedoneerd worden bij Power2fly.nl 
onder vermelding van Art Classes.” Jeannette beheert het geld 
voor het Art Classes project. Iedere gedoneerde cent wordt goed 
besteed aan dit project, er blijft niets aan de spreekwoordelijke 
strijkstok hangen.

Arthur Meirelles, 10 anos, 3 meses de Asas. Eu espero que não
rasguem meu coração, pois ele está ferido.

I hope I don’t have my heart torn, because it’s injured now.
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Jeannette heeft al diverse zaken gedoneerd waaronder 

tekenmateriaal, verf, kasten en zelfs een container die 

onderdeel gaat worden van het nieuwe schoolgebouw. De 

werkmaterialen zijn gefinancierd door workshops te geven 

waar ook veel image professionals aan hebben deelge-

nomen. Hoe leuk is het als image professionals bijdragen 

aan de materialen die de kinderen en de kunstenaar nodig 

hebben er gezamenlijk een prachtige GEKLEURDE KUNST 

container van te maken en zo te helpen die prachtige droom 

van Jeannette waar te maken. Ieder donatie is welkom, al 

is het maar door de kosten van een verfkwast te dragen. 

Power2Fly heeft een ngo erkenning (niet-gouvernementele 

organisatie) en heeft de ANBI status, waardoor giften fiscaal 

aftrekbaar zijn. Met jouw kleine en grote giften worden con-

crete en herkenbare resultaten gerealiseerd voor kinderen 

die dat heel hard nodig hebben. 

Wil jij, als lezer van K&S, bijdragen aan dit goede doel en 

geld doneren dan kan dat op powert2fly.nl onder vermelding 

van Art Classes. Ga naar de site en klik op de button done-

ren. Hier kun je het bedrag kiezen wat je zou willen schen-

ken, dit kan al vanaf €€5. Vermeld bij de naam Art Classes 

om het geld in het ‘goede potje’ te laten komen. Donaties 

vanaf € 25 ontvangen een pdf van het magazine ‘Room with 

A View’. Donaties vanaf €€75 ontvangen het papieren 

exemplaar. 

Yago, 14 anos, 2 anos de Asas Eu quero ser arquiteto ou 
engenheiro mecânico.

I want to be an architect or mechanical engineer.
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een masterclass aan voor getalenteerde en gemotiveerde 
kinderen waar ze hun kunstzinnige talenten verder kunnen 
ontwikkelen, waardoor ze meer toekomstperspectief hebben. 
Jeannette kijkt naar een foto van Yago, de architect in de dop 
en mijmert: “Hoe zou het zijn als zijn talent herkend wordt 
en hem verder kunnen begeleiden, zodat hij zijn talent kan 
uitbouwen en zijn droom kan realiseren?”

Als initiatiefnemer van de Art Classes van ASAS pakt Jeannette 
elke mogelijkheid aan deze kansarme kinderen perspectief te 
bieden. Dat doet ze met heel haar hart en dat kinderen, onge-
acht achtergrond en afkomst het gevoel krijgen dat ze goed zijn 
zoals ze zijn, is voor Jeannette onbetaalbaar. Ik ben diep onder 
de indruk van wat Jeannette al heeft gerealiseerd. Alleen: er is 
meer geld nodig. De subsidies van de Braziliaanse overheid zijn 
lang niet genoeg deze doelgroep van kinderen blijvend te kunnen 
helpen en ook de initiatieven vanuit ASAS zijn niet toereikend. 
Het bestuur van ASAS bestaat uit zeer betrokken mensen die 
ASAS op vrijwillige basis ondersteunen, alleen de docenten, de 
psycholoog en de kok zijn betaalde krachten. 

Jeannette is nu al enkele jaren verbonden aan ASAS en is een 
aantal keren in Florianópolis geweest. Welke ontwikkeling ziet 
zij bij kinderen als gevolg van hun creatieve stimulans? “
Ze zijn apetrots als ze iets moois hebben gemaakt. 
De kinderen worden rustiger en socialer, willen beter leren 
en ontwikkelen een positiever zelfbeeld. Een ex-leerlinge 
geeft nu bijvoorbeeld hockeyles. Door de tekeningen en het 
kleurgebruik komen soms diep weggestopte gevoelens naar 
boven en deze worden hierdoor zichtbaar voor de begelei-
ders. De tekeningen zijn dan aanleiding voor een diepgaand 
gesprek met een psycholoog.” Jeannette laat een filmpje zien 
van kinderen die tekenen en schilderen. Ontroerend om te zien 
hoe de kinderen rustig en aandachtig in hun werk opgaan. Ze 
vertelt er bij dat het helaas niet altijd zo is, maar dat muziek de 
kinderen helpt kalmer te worden.

Wat betekent dit project voor Jeannette? Hoe is het voor haarzelf 
te zien wat ze allemaal heeft neergezet? “Ik voel enorm veel 
voldoening en ben trots op wat ik heb bereikt. De Art Clas-
ses lopen prima onder de bezielende begeleiding van docente 
Fabiola. Ik heb ontdekt hoe geweldig het is met kinderen te 
werken. Kleur brengt de kinderen dichter bij hun emoties en 
ik geniet dat het de kinderen helpt hun wereld te vergroten. 
Door dit initiatief kom je weer met andere mensen in con-
tact en word je op een andere manier zichtbaar. Zo mocht ik 
onlangs op een veiling, georganiseerd door Power2Fly, mijn 
verhaal houden over de Art Classes. Dat was heel bijzon-
der om te doen en er zijn een aantal magazines geveild! De 
veiling heeft in totaal rond de € 18.000 opgebracht en dat 
geld wordt gebruikt voor de aanschaf van meubilair voor het 
nieuwe gebouw. Zelfs een laptop, projectiescherm, schilders-
ezels en kasten die op slot kunnen, onder andere voor de 
materialen van de Art Classes, en nog veel meer kan worden 
gekocht. Allemaal om het nieuwe gebouw straks mee in te 
richten. Een geweldige ervaring met dito resultaat.”

Ik ben nieuwsgierig naar haar toekomstplannen en dromen 
voor de volgende vijf jaar. Daar hoeft ze niet lang over te na te 
denken en ze straalt als ze zegt: “De kleurige kunstcontainer is 
af en er is een vervolg op de Art Classes. ASAS biedt dan 
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Het project van Jeannette - Room with A View - is door de 

Amerikaanse kleurenassociatie ISCC (Inter Society Color 

Council) geaccepteerd voor een posterpresentatie tijdens 

de Color Impact 2020 conferentie aan de Yale universiteit in 

New Haven.

TIP: organiseer een workshop, kledingruil, lezing, etc. en 

koppel het aan dit goede doel. Je kunt een mooi persmo-

ment creëren waardoor een geweldige win-win situatie 

ontstaat. Meer informatie over het project vind je op 

colourprofessionals.eu/colour-travel-blog/
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