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Bleu et Vertfeestkrant
30 jaar!

Programma 30 jaar Bleu et Vert feest:
13.00 uur: Zaal open: 
	 Ontmoetingen	en	gesprekken,	koffie,	thee,	koekjes.	 
	 Expositie	met	werk	van	Henk	en	Gerrit.	Zie	blz.	3
13.15 uur: wandelingen en workshops 
 Poëziewandeling	door	natuurgebied	o.l.v.	Henk	Megens.
	 Workshops	Vita,	Jaime,	Sanne,	Frohmut	en	Wies.	Zie	blz.	2 
15.45 uur: Klein concert van Vita en Jaime Zie	blz	2
16.30 uur: Welkomswoord
	 Gerrit	laat	zijn	licht	schijnen	over	30	jaar	Bleu	&	Vert.
16.45 uur: Uitslag verhalenwedstrijd
	 De	drie	winnende	verhalen	worden	voorgelezen;	de
	 schrijvers	ervan	beloond	met	een	kunstzinnig	kado.	Zie	---->
17.30 uur: Korte filmpjes over Bleu et Vert in Nederland en België
 Beelden	uit	Wamel,	Fosse,	Drenthe	en	van	de	Wad’week.
18.15 uur: Koud buffet á la Bleu et Vert
	 Neem	je	iets	mee	voor	deze	koude	feestmaaltijd?
	 Salade,	fruit,	quiche,	taart,	brood,	beleg,	hapjes,	etc.
19.15 uur: Bleu et Vert quiz Petje op, petje af
	 Quiz	voor	iedereen	met	een	Bleu	et	Vert	hart:	
	 Makkelijke	en	moeilijke	vragen	over	30	jaar	Bleu	et	Vert	
	 leiden	tot	een	mooie	prijs	voor	de	winnaar.
19.45 uur: Kadootjes uitdelen
	 Bleu	et	Vert	beloont	30	trouwe	deelnemers.
	 Zie	ook	artikel	over	B&V	puntensysteem	op	blz	4
20.30 uur: 30 jaar Bleu et Vert in Le Phaux
	 Film	over	30	jaar	creatieve	vakanties	in	Le	Phaux	met	beel-	
	 den	van	het	schilderen,	beeldhouwen,	zingen	en	theater.
21.30 uur: Lekker los swingen
	 De	30	meest	swingende	Bleu	et	Vert	nummers	ooit!
	 Ga	los	op	lekkere	swingmuziek	van	1955	tot	heden.	
	 Rock	&	roll,	Soul,	Reggea,	Ska,	Funk,	New	wave,	Pop.

Win	een	kunstkado
Verhalenwedstrijd
Schrijf een verhaal naar aanleiding 
van een cursus of creatieve va-
kantie bij Bleu et Vert. Het verhaal 
mag maximaal 1000 woorden be-
vatten. 
Schrijf het vooral op je eigen ma-
nier. Herinneringen, anekdotes, 
gebeurtenissen, sfeerbeschrijvin-
gen, fantasieën: het kan en mag 
allemaal. 
Wat we echter niet willen is ly-
rische lofzangen. Vermijd een 
toon als: Het is allemaal geweldig, 
fantastisch en heerlijk bij Bleu et 
Vert! Daar zijn we ‘n beetje aler-
gisch voor. Probeer te omschrij-
ven, te schilderen met woorden 
of een stevig verhaal als het ware 
uit één blok te hakken. 
We belonen de drie  beste ver-
halen met een mooi kado. In de 
Bleu et Vert traditie letten we 
vooral op originaliteit en eigen-
zinnigheid. Bovendien lezen we 
(of jijzelf) de beste verhalen voor 
tijdens het feest. Inleveren (graag 
als Word bestand) op uiterlijk 10 
maart 2017. Op 8 april ontvangen 
de drie winnaars hun kunstzin-
nige cadeaus.

30 jaar Bleu et Vert
in woorden en foto’s

Stroomhuis	Neerijnen	ideale	locatie	voor	veelzijdig	programma
8 april: Bleu et Vert viert 30- jarig bestaan met cultureel feest

1987

1988

1989

Verkennend bezoek aan Le Phaux 
met 3 vienden in februari.  
Oprichting Bleu et Vert in april.
In juli drie volgeboekte proefwe-
ken tekenen/ schilderen. 

Eerste volledige zomer in Le 
Phaux: 13 teken- schilderweken 
met in totaal 143 deelnemers.

Start beeldhouwcursussen met 
Kobie Bus en met Mirjam Mieras 
als eerste beeldhouwdocent.
Start 2e schildergroep met wisse-
lende gastdocenten, o.a. Camiela 
Warringa.

1990

Harrie Jan Bus, de broer van Ko-
bie, de eerste jaren hét gezicht 
van de keuken. Meerdere koks 
kookten korte tijd in Le Phaux.

Op 8 april bestaat Bleu et 
Vert 30 jaar. Omdat we van 
mening zijn dat we het leven 
steeds opnieuw moeten vie-
ren, benutten we de gelegen-
heid om een groot cultureel 
feest te organiseren.
Het feest is van 13 uur in de mid-
dag tot 24 uur ‘s nachts. De hele 
dag kun je een expositie bekijken 
van de beelden van Henk de Jong 
en de Waterwerken van Gerrit.
In de avond zijn er films over 
Bleu et Vert, er zijn kado’s voor 
30 trouwe deelnemers en we 
spelen de quiz Petje op, Petje af. 
‘s Middags is de uitslag van de 
verhalenwedstrijd en een klein 
concertje. Via gratis workshops 
kan je kennis maken met diverse 
Bleu et Vert docenten en hun 
aanpak.  Tevens is er een poëzie-

wandeling door het veelzijdige 
natuurgebied bij het Stroomhuis 
onder begeleiding van Henk Me-
gens. Let op: Zowel voor deel-
name aan de poëziewandeling als 
aan de workshops dien je je per 

mail op te geven. En: vol is vol!
Het hele programma is gratis te 
volgen. We vragen je alleen iets 
mee te nemen voor het eten.
We hopen je op ons feest te ont-
moeten op zaterdag 8 april.

Kadotip: een gift voor gemeenschap Here Bugu in 
Mali (Zie blz 5). Een bijdrage waarderen we zeer! 



Bos	en	rivier	ontmoeten	elkaar	bij	landgoed	Waardenburg	en	Neerijnen
Henk Megens begeleidt je in veelzijdige poëziewandeling

Maak	kennis	met	de	aanpak	van	theater-	en	zangcursussen
Middagworkshops van Sanne, Frohmut, Wies en Vita en Jaime

Waardenburg en Neerijnen lig-
gen in de mooie uiterwaard ‘De 
Rijswaard’ langs de Waal. Er lig-
gen twee huizen, een parkbos, 
boomgaarden en weilanden, deels 
omgeven door houtwallen en 
loofbos. 
De middag van 8 april kun je be-
nutten om een wandeling te ma-
ken door dit natuurgebied. Henk 
Megens zal een groep wandelaars 
begeleiden en poëzie voordra-
gen over de omgeving. Henk is 
een belezen poëzieliefhebber en 
houdt van wandelen door de na-
tuur. In 2013 volgde Henk samen 
met Gerrit een poëzieworkshop 

die deels bestond uit een aantal 
literaire wandelingen langs de ri-
vier. Een van die wandelingen is 
de wandeling in dit natuurgebied. 
Mocht je mee willen, meld je dan 
per email even bij ons aan.
Maar je kunt ook zelf je weg zoe-
ken. Er zijn drie gemarkeerde rou-
tes in het gebied uitgezet. Op een 
bord op de parkeerplaats bij het 
Stroomhuis vind je meer informa-
tie.  Je kunt ook een kijkje nemen 
op http://www.glk.nl/landschap-
kastelen/locatie/?locatie=62
Het landschap is afwisselend. 
Vanaf de Waalbandijk heb je een 
weids uitzicht over de rivier. De 

bossen op de landgoederen zijn 
intiemer van sfeer. 
Kasteel Waardenburg is gebouwd 
vanaf 1265. Het huidige kasteel is 
uit de 17e eeuw. 
Huis Neerijnen werd omstreeks 
1350 gebouwd. Omstreeks 1600 
werd (waarschijnlijk) op de 
grondvesten van het oude huis 
een nieuw huis gebouwd. Naast 
het landhuis ligt een veelzijdige 
kasteeltuin. 
De uiterwaarden, de graslanden 
en de bossen rondom landgoed 
Waardenburg en Neerijnen her-
bergen veel diersoorten zoals 
reeën, vleermuizen en tal van  vo-
gelsoorten.  
Vanwege de grote diversiteit 
aan wilde planten is dit gebied 
een van de meest waardevolle 
uiterwaarden in Nederland. Er 
komen meer dan 300 wilde plan-
tensoorten voor en er zijn ooit 
zo’n 285 soorten paddenstoelen 
gevonden.
Als je mee wilt met de poëzie-
wandeling van Henk, geef je dan 
op via een mailtje. Dan reserve-
ren we een plek voor je.

Vita en Jaime bij de Braziliaanse zang- en percussie week in Le 
Phaux. Tijdens de feestdag zullen ze hun gevoelsvolle Braziliaanse 
liederen ten gehore brengen in een klein concert. Aanvang 15.45 uur.

Programma van workshops en wandeling: 
13.00 uur: Welkom!
13.15 Start Theaterworkshop Sanne Arbouw
13.15 Start zangworkshop Frohmut Knie
13.15 Start poëziewandeling door natuurgebied olv. Henk Megens
14.30 Start zangworkshop Wies Kuyers
14.30 Start Braziliaanse zang en percussieworkshop Vita en Jaime
15.45 Start klein concert Vita en Jaime 

Het is noodzaak je aan te melden voor wandeling of workshops!

N.B. Bij regen zullen de workshops vervallen. Vita en Jaime geven 
dan een uitgebreid concert om 14.00 uur.

1991

1992

1993

Succesvolste jaar ooit met 292 
deelnemers in Le Phaux.
1e voetbalinterland Frankrijk- 
Nederland in Le Phaux.
Start van herfstschilderweken in 
Fosse in de Belgische Ardennen.

Susan Ebbers komt als schilder-
cursist naar Le Phaux en wordt 
de liefde van Gerrit en B&V kok.

1e jaar van Gerard van Rooij als 
beeldhouwdocent in Le Phaux.
Jean Paul start in herfst grote ver-
bouwing van de accomodatie.

1994

Betere accomodatie met nieuwe 
keuken, een grote woonzolder 
en privékamers. Opening nieuwe 
beeldhouwschuur en barruimte.
Eerste jaar van Jurjen Oosterhuis 
als Bleu et Vert kok.

Start Bleu et Vert Wad’nweken 
met de Vlieter van Jan Rijswijk.

1996

De feestdag van 8 april is een 
mooie gelegenheid om gra-
tis kennis te maken met de 
nieuwe cursussen die Bleu et 
Vert sinds 2010 organiseert. 
Zo zullen Frohmut Knie en Wies 
Kuyers een zangworkshop geven. 
Je kunt kennis maken met deze 
docenten en hun aanpak leren  
kennen. Frohmut en Wies werken 
sinds 2011 voor Bleu et Vert. Dit 
jaar geeft Frohmut een zangweek 
op de nieuwe Bleu et Vert locatie 
Bel Any in de Franse Ardennen. 
Wies verzorgt begin september 
een zangdriedaagse in ons huis in 
Wamel.
Vorige zomer zijn we in Le Phaux 
gestart met een Braziliaanse zang 
en percussiecursus en een thea-
terweek. Beiden kun je op 8 april 
volgen in de vorm van een work-
shop. Sanne Arbouw begeleidt je 
in een avontuurlijke theaterwork-
shop. Vita en Jaime zullen de Bra-
ziliaanse zang en percussiework-
shop begeleiden. Ook hier heb je 
zo de kans deze jonge docenten 
te ontmoeten en hun werkwijze 
te leren kennen. Beelden van de 
diverse Bleu & Vert cursussen zie 
je terug in de films ‘s avonds.



In Wamel, in het Land van Maas en Waal wandelt 
Gerrit van Meurs regelmatig langs de rivier. Hij raakt 
gefascineerd door water en vanaf 2004 is dat het 
centrale thema in zijn beeldende werk.  
In eerste instantie werkt hij vooral met siberisch 
krijt, Oostindische inkt en aquarelverf. Met deze ma-
terialen zoekt hij naar de essentie van water. Ritme 
en reflectie zijn vaak terugkerende beeldelementen. 
Door de jaren heen evolueren zijn tekeningen en 
schilderijen. De horizon verdwijnt en het werk 
wordt mysterieuzer. 
De laatste jaren werkt Gerrit ook in acryl op mdf. 
deze werken gaan vooral over het trage stromen 
van de rivier, maar soms ook over ritme. 
Afgelopen herfst toonde de kunstenaar een serie 
foto’s van water. Uit de meer dan 2.500 waterfoto’s 
die hij door de jaren heen maakte, koos hij er 35 die 
hij liet afdrukken op dibond. 
In het Stroomhuis presenteert Gerrit een combina-
tie van tekeningen, schilderijen en foto’s.

Cultureel	feest	30	jaar	Bleu	et	Vert	aanleiding	dubbelexpositie
Henk de Jong en Gerrit van Meurs exposeren in Stroomhuis

Na zijn academietijd startte Henk de Jong een 
beeldhouwatelier. Hij geeft op verschillende locaties 
beeldhouwcursussen: Waalwijk, Breda en Le Phaux, 
Frankrijk. Voor Bleu et Vert werkt hij sinds 2005.
Henk groeide op als boerenzoon. Het is een belang-
rijke inspiratiebron voor zijn werk. 
Henk werkt meestal aan meerdere beelden tegelijk. 
Zo ontstaan er ‘series’ met een gemeenschappelijk 
thema. ( o.a. Boer- en Paleisbewoner, Boerengrond, 
Werktuig) 
In eerste instantie werkte Henk voornamelijk ab-
stract maar gaandeweg ging figuratie een steeds be-
langrijkere rol spelen binnen zijn werk. Mens en dier 
kwamen centraal te staan. Het is te zien in de series 
‘De Huiskamer’ en ‘Gapers en Slapers’.
Nu staat met name de mens centraal. Deze beel-
den kunnen alleen blijven maar ook samengevoegd 
worden. Tijdens het werken groeien ze vaak naar 
elkaar toe. 
Portretten in steen, ruw en ongepolijst. Koppen met 
karakter, geen streven naar mooimakerij maar op 
zoek naar het pure, het stille, het aandoenlijke.

Portretten in steen van Henk de Jong, ruw en on-
gepolijst. De koppen kunnen alleen blijven of  ze 
groeien tijdens het werken naar elkaar toe. Boven: Aqua 16010, siberisch krijt, 47 x 100 cm.

Onder: Waterfoto 001, foto op dibond, 30 x 60 cm

Van boven af: Aqua 16004 en 16005, acryl op mdf, 
20 x 60 cm. Onder: Waterfoto 114, 30 x 60 cm.

Expositie Gerrit van Meurs en Henk de Jong 
Waterwerken en Koppen met karakter
Donderdag 30 maart- donderdag 13 april
dinsdag- zondag 11-17 uur; gratis entree

Eerste jaar van Judith van As als 
kok in Le Phaux. Ze was ook vele 
jaren de vaste kok op de Vlieter. 

1997

1999

2000

Susan en Gerrit verhuizen met 
het gezin naar Wamel. 
Twee eerste herfst schilderweken 
vanuit Klein Grut in Wamel.

Opening Bleu et Vert atelier.
Start driedaagsen: 50 deelnemers.
Start Retourdagengroep. 

1e jaar van Cissy van der Wel  als 
beeldhouwdocent in Le Phaux.

2002

2004

1e jaar van Henk de Jong als 
beeldhouwdocent in Le Phaux.

2005

Start Bleu et Vert nieuwsbrief.
Start gevorderde schilderweek in 
Fosse in Belgische Ardennen.



De kado’s bij het 25 jarig bestaan van Bleu et Vert waren portret-
ten. Iedere trouwe klant ontving een ingelijst blauw- groen portret.

Het feest vanwege het 30- jarig 
bestaan van Bleu et Vert is het 
vijfde lustrumfeest op rij. Alleen 
het vijfjarig bestaan hebben we 
niet groot gevierd. Steeds hebben 
we onze trouwe klanten beloond 
met een kado. 
We houden daartoe een punten-
systeem bij in ons adressenbe-
stand. Voor elke cursus die je volgt 
bij Bleu et Vert ontvang je punten: 
De punten geven een indicatie 
over de totale tijd dat je bij Bleu 
et Vert hebt doorgebracht, maar 
ook over het aantal malen dat je 
bent geweest. 
Zo is de verdeling:
1 punt voor een driedaagse

Puntensysteem	uit	2012	gunt	meer	deelnemers	een	kado
Bleu et Vert trakteert de trouwe klanten

3 punten voor een retourdagencyclus
2 punten voor één week cursus; 3 punten voor 2 aaneengesloten weken; 4 punten voor 3 weken, etc.
Na het feest vanwege het 20- jarig bestaan, bleek de beloning scheef te gaan lopen. Sommige mensen kre-
gen toen hun tweede of derde kado, terwijl anderen, met slechts een klein beetje minder trouwe staat van 
dienst nog met lege handen zaten.

Bleu	et	Vert	1987	-	2016	in	cijfers
6800 weken verkocht in 30 jaar
Cursussen                Aantal deelnemers
Le Phaux schilderweken  3.157
Le Phaux beeldhouwweken  2.261
  
Le Phaux zangweken     115
Le Phaux theaterweken         6
Le Phaux totaal weken  5.539  
Wad’nweek schilderen met de Vlieter    246 
 
Fosse Belg. Ardennen schilderweken    225
De Blauwe Bok schilderweken       66,5
De Blauwe Bok schilderdriedaagse        7
Wamel schilderweken       52
Wamel schilderdriedaagse     343
Wamel Retourdagencycli schilderen    325
Wamel zangdriedaagse       19 
Totaal weken* schilderen  4.357
Totaal weken*   6.800,5

* Omgerekend: 3 daagse = 0,5 week; retourdagen = 1,5 week

2010

2011

1e jaar van Frohmut Knie als 
zangdocent in Le Phaux.

Start zangweken Le Phaux met 
Inez Leijen en Hein Franssen.

1e en enige jaar van Wies Kuy-
ers als zangdocent in Le Phaux. 
Vanaf 2014 verzorgt ze een zang-
3daagse in Wamel.

2012

2013

Einde schildercursussen in Fosse.
Gevorderde schildercursussen 
in de Blauwe Bok in Zorgvlied, 
Drenthe.
Jan Rijswijk verbouwt de Vlieter:  
Vernieuwde, ruimere hutten.

2016

Start Theaterweek Le Phaux door 
Sanne Arbouw en start Brazili-
aanse week door Vita en Jaime.
Nieuwe workshop opzet schil-
derweken.

2017

Start zangweek en schilderweek 
in Bel Any, Franse Ardennen.

Reizen naar Stroomhuis Neerijnen
Bij het Stroomhuis ligt bushalte PGEM station met een 
verbinding per belbus 248 van Tiel naar Zaltbommel. 

NS Tiel Neerijnen Waardenburg Zaltbommel NS
 13.00 13.49 13.50 14.07
elk uur tot opstaptijd in Neerijnen om 22.49 uur

NS Zaltbommel Waardenburg Neerijnen Tiel NS
 13.19 13.36 13.37 14.09
elk uur tot opstaptijd in Neerijnen om 22.37 uur

Je moet de belbus minimaal 1 uur van tevoren reser-
veren: 0900-1961. Reis je in een groep van méér dan 2 
personen, dan moet je min. 24 uur van tevoren bellen.

Vanaf het busstation in Waardenburg rijdt vaste buslijn 
47 van Arriva naar N.S. station Geldermalsen.

*

Knooppunt	Deil

Daarom hebben we in 2012 een herberekening ge-
maakt waarin het verkrijgen van een kado is meege-
rekend. Ontvang je een kado, volgt er puntenaftrek. 
De hoogte staat gelijk aan het aantal punten van de 
laatste die nog nét in de prijzen valt. Punten die na 
aftrek nog overblijven neem je mee naar het vol-
gende lustrum. Alsof je een zegeltjeskaart inlevert 
bij de buurtsuper. En restzegels blijven tellen.
Belangrijk gevolg van deze nieuwe telling is dat nu 
niet automatisch de trouwste 30 deelnemers aller 
tijden worden beloond. Ze hebben al één of meer 
beloningen ontvangen en dertien van hen hebben 
de afgelopen vijf jaar te weinig deelgenomen aan 
de cursussen, om dat te compenseren. Deze telling 
biedt plaats aan mensen die iets lager op de lijst 
staan en nooit eerder in de prijzen vielen. Zo komt 
deze keer ook de nummer 58 op de lijst van trouwe 
klanten in aanmerking voor een kado.
De verschillen zijn zeer klein. Zo zijn er 15 (!) men-
sen die slechts drie punten, ofwel één tweeweekse 
cursus tekort komen om een kado te ontvangen. 
Door de puntenaftrek van de huidige kado-ontvan-
gers staan zij nu bovenaan de lijst voor een kado bij 
het 35-jarig bestaan van Bleu et Vert in 2022. 
IJs en weder dienende. En let wel: kado’s uit het ver-
leden geven geen garantie voor de toekomst. 

Reizen per auto: Let op! Er zijn diverse wegafsluitingen tus-
sen A15 afrit Geldermalsen en Neerijnen. Reis via de A2 afrit 
Waardenburg of  via de A15 afrit Est en dan Oostelijk om Est 
heen en via Opijnen en neem daar de Waaldijk naar Neerij-
nen. Bij het Stroomhuis is gratis parkeerplaats.



Stichting	rondom	Baba	maakt	werk	van	vrede	in	Mali
Bleu et Vert vraagt bijdrage voor gemeenschap Here Bugu

In 2007 richt initiatiefnemer Yvonne Gerner samen met de Malinees 
Baba Traoré de stichting Rondom Baba op, een project op basis van 
Baba’s kennis en ervaring met ontwikkelingssamenwerking met de al-
lerarmsten, de doelgroep waartoe hijzelf ook behoort. De stichting 
koopt 1 hectare land nabij deplaats Mopti in Mali. Ze noemen het 
Here Bugu (plaats van vrede). Daar bouwen ze een gemeenschap voor 
de ontwikkeling van het individu, de maatschappij en de omgeving op 
basis van een alomvattend concept dat het economische, het sociale 
en het culturele leven integreert. Vanuit het motto “neem het beste 
van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van de 
ander” overwinnen ze negatieve ontwikkelingen en zetten die om 
in positieve acties. 
Yvonne verhuist naar Mali en gaat op Here Bugu wonen. Zij begeleidt 
het traject van sociale innovatie en bemiddelt tussen de verschillende 
culturen. Baba Traoré is verantwoordelijk voor het opzetten van de 
projecten, het selecteren van de deelnemers en de lokale integratie 
van Here Bugu.
Here Bugu was in 2009 een kaal stuk grond met wat schamele huisjes, 
hier en daar een boom. Geen elektriciteit, geen riolering, geen water-
leiding, geen omheining en een verwaarloosde put. Zand en stofstor-
men hadden vrij spel.
Onder leiding van Baba werd met ± 20 ongeschoolde krachten het ter-
rein bewoonbaar gemaakt. Ze sloopten de oude hutten en bouwden 
woonhuizen voor Yvonne en voor de Gardien en de vaste krachten. 
Ze verdiepten de put en voorzagen hem van een pomp met zonnepa-
nelen. Ze bouwden een watertoren, legden riolering en waterleiding 
aan en plaatsten een generator en zonnepanelen. 
De jaren erna ommuurden ze het terrein, bouwden magazijnen voor 
opslag, een hangar voor vergaderingen en feesten, een gebouw met 
drie klassen dat dienst doet als school en als werkplaats, een ovenhuis, 
gastenkamers, toiletten voor de kinderen en voor de medewerkers, 
stallen, de omheining van een grote moestuin en een buitenbioscoop. 
Ze maakten een grote vijver voor visteelt, behuizingen voor kippen, 
eenden en konijnen en een speeltuin voor de kinderen.

Alle stenen voor de bouw, leem en cement, worden op Here Bugu ge-
bakken, de metalen deuren en ramen worden er gelast en elektriciteit 
zelf aangelegd. Wanneer de nodige vaardigheden onder de medewer-
kers niet aanwezig is, trekken ze mensen van buiten aan die meestal lid 
worden van de Here Bugu gemeenschap. 
Naast de bouwactiviteiten is er geïnvesteerd in de opbouw van een 
ecologisch systeem. Er vinden experimenten plaats met biologische 
tuinbouw, vee- en visteelt voor de voedselvoorziening. Er worden acht 
ongeschoolde mannen opgeleid in het bouwen van windmolens, vier 
mannen krijgen een cursus in het bouwen van biogasinstallaties, er zijn 
opleidingen voor vrouwen in het koken in Cookits, (zonne-energie 
dozen, op hout besparende fornuizen en met hooimanden) en cursus-
sen over familieplanning en hygiëne. Er is een moestuin aangelegd, een 
grote verscheidenheid aan bomen en vruchtenbomen geplant alsmede 
geëxperimenteerd met medicinale planten.
Op initiatief van de omwonenden is er een school opgezet die inmid-
dels drie klasjes heeft met totaal 45 kinderen en een onderwijzeres 
uit de buurt.
De medewerkers van Here Bugu komen uit verschillende etnische 
groeperingen. Ze zijn in meerderheid Islamitisch maar van verschil-
lende stromingen en enkele Christenen. Het zijn mannen en vrouwen. 
Allen zijn armen tot extreem armen uit de samenleving. De vaste be-
woners op Here Bugu zijn de ‘gardien’ met zijn gezin, 3 vaste krachten 
en Yvonne. Alle andere medewerkers komen uit de omgeving.

Een bindende factor bij alle activiteiten zijn de vieringen van religieuze 
en andere feesten, sport en spel en optredens van artiesten. Eén dag-
deel per week wordt besteed aan overleg van de medewerkers met 
sociale training en kunstzinnige activiteiten. Eén avond per week is er 
bioscoop en zondag is spelletjesdag. Vaste huisregels zijn dat er niet 
wordt geslagen, niet gediscrimineerd wordt en dat er verantwoord 
met afval wordt omgegaan.
In 2012 wordt op Here Bugu gedurende een hongersnood tijdelijk een 
graanbank voor de omgeving opgezet. Daarnaast is er een noodfonds 
voor medewerkers en directe buren voor medicijnen (malaria is een 
groot probleem) en acute noodsituaties. Ook afgelopen winter hield 
Here Bugu een grote inzamelingsactie om hongersnood in de regio te 
bestrijden. De actie werd een groot succes.
Meer informatie vind je op de website: www.rondombaba.nl. 

Yvonne Gerner schrijft een blog over haar belevenissen. Haar ver-
halen zijn meeslepend geschreven en fascinerend om te lezen: http://
rondombaba.blogspot.nl/. Je kunt je erop abonneren.

Mocht je ons iets kado willen geven voor het 30 jaarfeest van Bleu 
et Vert, dan is een bijdrage voor Here Bugu een goed idee. We zullen 
op 8 april een collectebus neerzetten. Je kunt ook een gift overma-
ken naar NL63 INGB 0005 4685 22 tnv G.J.H. van Meurs en/of J.S.M. 
Ebbers. Wij zullen het totaal opgehaalde bedrag overmaken naar de 
stichting en het in de Bleu et Vert nieuwsbrief van april bekend ma-
ken. Een bijdrage voor dit goede doel waarderen we zéér!
Namens de gemeenschap Here Bugu bij voorbaat hartelijk dank!



Bleu et Vert programma 2017

Feestdag 30 jaar Bleu et Vert:   zaterdag 8 april

Cursussen in Nederland
  
Cursusweek op de Vlieter Waddenzee: 
Tekenen/ schilderen/ zeilen:     3 juni - 9 juni 
  
De Blauwe Bok, Zorgvlied, Drenthe: 
Atelierweken (tekenen-schilderen): 10 juni - 16 juni  
   17 juni - 23 juni

Driedaagse in Wamel: 
Zingen:  Wies Kuyers   1 sept - 3 sept 

Retourdagencyclus vrij- of zaterdagen:
             sept 2017 - mei 2018 
 
Cursussen in Frankrijk 

Cursusweken in Le Phaux, Auvergne
Zingen:  Vita en Jaime 16 juli - 22 juli

Theater:  Sanne Arbouw   6 aug- 12 aug

Beeldhouwen: Henk de Jong 23 juli - 29 juli
 Henk de Jong 30 juli -  5 aug
 Henk de Jong   6 aug- 12 aug
 
Tekenen/ schilderen:  16 juli - 22 juli
   23 juli - 29 juli
   30 juli -  5 aug

Cursusweek in Bel Any,  Ardennen
Zingen:  Frohmut Knie 20 aug - 26 aug 
 
Tekenen/ schilderen:   20 aug - 26 aug

Ook	aanmeldingen	voor	Le	Phaux,	zang3dgse	en	de	Wad’nweek

Bel Any trekt eerste inschrijvers over de streep

Meer dan 20 mensen hebben zich al ingeschreven voor een cursus het komend seizoen. 
De meeste aanmeldingen zijn voor het beeldhouwen in Le Phaux. Maar er staan ook al 
wat schilders genoteerd. Het huisje in Le Phaux is al twee van de vier weken bezet. En 
de meest populaire privékamer (met het uitzicht) staat die weken ook al vast.
De Wad’nweek op de Vlieter heeft een eerste passagier op de lijst staan. Voor de zang-
driedaagse in Wamel staat ook al iemand ingeschreven. 
De nieuwe Bleu et Vert locatie Bel Any in de Franse Ardennen kan al rekenen op drie 
zangers en drie schilders. Hier is een van de huisjes al bezet en drie privékamers. Maar 
er zijn nog twee huisjes vrij en slaapplaatsen in huis en op het kampeerveld beschikbaar.
Zo krijgt het gezicht van het 31e Bleu et Vert seizoen langzaam wat kleur op de wan-
gen. Met de bleke februarizon gaat dat nog rustig aan. Maar de dagen lengen reeds en 
we verwachten dan ook weldra meer belangstelling. Vooral wanneer je een privé slaap-
plaats wil in een kamer of een huisje, moet je niet lang meer wachten. 

Gerrit Zonnebril
Mijmeren
Februari 2017. Precies 30 jaar geleden kwam ik voor het eerst in Le 
Phaux. Met de plannen voor een eigen cursuscentrum in mijn hoofd 
keek ik met nieuwsgierige ogen in het rond. Het klopte. Het landschap, 
het dorp, het huis en bovenal de inwoners. Met vertrouwen en de 
gretigheid van een jonge hond gooide ik me in het verwezenlijken van 
mijn droom. 
En ook al is er natuurlijk een half leven voorbij gegaan, toch lijkt het 
nu, dertig jaar later, voorbij gevlogen als de zucht wind van een langs-
razende TGV. Dertig jaar. Jaren dat Susan en ik elkaar ontmoetten, 
dat we samen woonden in Utrecht, dat Marthe en Jasmijn werden 
geboren en dat we verhuisden naar Wamel waar de meiden volwassen 
werden. Noem dat alles maar de zucht wind van een TGV...
In 30 jaar verkocht Bleu et Vert 6800 weken aan 2956 verschillende 
mensen. Het is een raar idee dat ik die 2956 verschillende mensen al-
lemaal welkom heb geheten bij Bleu et Vert, met ze heb gesproken en 
dat ik naar schatting bijna 2000 van hen ook schilderles heb gegeven. 
Er ligt een enorm vat aan herinneringen in mijn hersenpan opgeslagen. 
Als ik daaruit put trekt er een kakelbonte stoet aan me voorbij. De 
docent in mij kan zich nog steeds mateloos verkneukelen om de kleine 
overwinningen. Zo vaak was iemand ervan overtuigd dat hij/zij niet 
kon tekenen en schilderen om na een week trots met de resultaten 
naar huis te reizen. 
Zo was er een architect die altijd technisch goed kon tekenen, maar al 
jaren niet meer kunstzinnig had gewerkt. En zijn technische hand zat 
het kunstzinnige in de weg. Aan het eind van de week lag de hele vloer 
vol met zijn werk. Hij keek er met ongeloof naar en stamelde: “Ik kan 
het nog..., ik kan het nog...!” En de tranen liepen over zijn wangen.

Zo speelde hetzelfde probleem bij een andere architect. Ik liet hem 
met zijn linkerhand werken. Het leek hem bij voorbaat tot mislukken 
gedoemd, maar toen ik een klein half uur later langs liep, zei hij: “Gerrit, 
dit is gewoon mieters!”
Zo was er een vrouw die me bij het 10- jarig bestaan bedankte omdat 
ze van een veelbelovend afgestudeerd wiskundige een gelukkige kun-
stenares was geworden.
Maar de herinneringen lopen verder dan alleen het les geven. Elk jaar 
komen er mensen na vele jaren weer een keer terug bij Bleu et Vert. 
Regelmatig is dat op een moment dat ze worstelen met het leven of 
met het verlies van een dierbare. Ze noemen een vakantie bij Bleu et 
Vert dan vertrouwd genoeg om zich veilig te voelen. 
Ik denk ook aan Jan, vele jaren vaste klant van Bleu et Vert. Toen hij 
ziek werd en niet lang meer te leven had, wilde hij nog één keer naar 
Le Phaux. Bij aankomst in het dorp liepen de tranen van ontroering 
bij hem (en bij mij) over de wangen.  Zijn favoriete plek bij de water-
val had hij uit zijn hoofd gezet. Dat was niet meer mogelijk. Maar wij 
wisten hem te overtuigen en droegen hem in een draagstoel naar die 
magische plek.
Ik denk ook aan Job. Met zijn forse beperking van spasticiteit in bijna 
zijn hele lichaam is Job een stralend voorbeeld van levenslust en door-
zettingsvermogen voor menigeen. Ik denk eraan hoe hij twee weken 
lang werkte aan een stenen kop. En dat hij die direct daarna kado deed 
aan Hélène als dank voor de vele jaren in Le Phaux. Het maakte bij 
Hélène en bij mij de tranen los.
Zoveel warme herinneringen in zo’n klein stukje tekst...: Het is geen 
doen! Ik kan er een hele, veel langere nieuwsbrief mee vullen. 
Als ik terugdenk, voel ik me een klein beetje trots. Maar veel meer nog 
ben ik dankbaar dat ik zulk geweldig werk kan en mag doen. Dat ik 
zoveel prachtige, fantastische mensen heb leren kennen. En dat terwijl 
de ontmoeting met Job alleen al de moeite van die dertig jaren meer 
dan waard is!


