
HOW READING
HELPS CHILDREN

ONTWERPEN VAN
INSPIRERENDE MEUBELS
Welke meubels zou je voor iedereen in de straat plaatsen?
Waarom maak je geen plezier met het tekenen en
ontwerpen van je eigen meubels voor de buurt. 

GEBRUIK JE VERBEELDING
Zo fantasierijk en creatief als je wil, je kunt tijdschriften
gebruiken voor inspiratie, op het internet zoeken, of je laten
inspireren door je eigen omgeving en zeker door de natuur om
ons heen. Denk aan je favoriete planten, bloemen, meubels,
verfkleuren en patronen voor in de creatieve straat. Laat al je
ideeën groeien als een boom met verschillende takken die
steeds groter worden. Wees niet bang om te experimenteren! 

TOOLS OM TE CREËREN 
Je kan tekenen, schilderen, boetseren, met lego bouwen
of alle andere gereedschappen gebruiken om iets te
maken. Ook met minecraft kan het perfect. Of je kan
plaatjes uit tijdschriften knippen, of afbeeldingen die je
leuk vindt uitprinten en op een 'moodboard' zetten.

SDG'S 
De organisatie van de Verenigde Naties heeft de 'Sustainable
Development Goals' of beter de Duurzame Ontwikkelings
Doelen opgesteld. We gebruiken ook nummer 11 van de SDG's
om duurzame steden en gemeenschappen voor iedereen te
creëren! Samen kunnen we dit dus bereiken!. Kijk op de
onderstaande website voor informatie.

Geinspireerd zijn...
Creëer en ontwerp  een veilige en inclusieve plaats samen

met je vrienden, je familie of helemaal alleen.

STRATENPLAN 
op de volgende pagina vind je de plattegrond van de
straat. Je kan er zelf eentje tekenen of de bijgevoegde
afdrukken en invullen zoals je wil. 

HTTPS://SDGS.UN.ORG/GOALS 

GELIEVE JE CREATIES TE STUREN 
NAAR ONDERSTAAND E MAIL ADRES : 

LIES.VANOVERSCHEE@VGC.BE
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