
EXPO DE SCHAKEL
1/12/22 -- 15/1/23

Backs Yvonne
"Vormen"
€150

KP61

Martens Jacinth
"Vormen"
€150

KP62

Willekens Christel
"Vormen"
€150

KP63

Backs Yvonne
"Vormen"
€150

KP64

Flederick Roger
"Mensentoren"
€230

KP241

Flederick Roger
"Optocht 1"
€200

KP255

Flederick Roger
"Mijn Thuis"
€160

KP232

Peanuts Willem
"Herfst in het
bos"
€290

KP267



Peanuts Willem
"Paars dorp"
€350

KP268

Verbeeck Thomas
"Mechelse Koekoek"
€95

KP72

Van Bogaert Christiane  
"Tokkie"
€95

KP73

Liekens Linda
"Moeder Kip"
€95

KP74

Tyncke Hilde & De Nutte
Gunther
"Parelhoen"
€95

KP75

Feremans Johan
"Blauwsnavel"
€95

KP78

De Decker Kathy
"Knipoog"
€200

KP565

Backs Yvonne
"Gestifte lippen"
€200

KP566

Devrieze Ine
"Dubbel Zicht"
€200

KP567

Pietrala Tatjana
"Toupet"
€200

KP568



De Schoenmaeker 
Conny
"Eénoog"
€240

KP734

Soeleimansjah 
Shamara
"Zie me graag"
€240

KP735

Benoit Jurgen
"Duivenmelker"
€240

KP736

backs Yvonne
"Zeerover"
€150

KP650

Van Bogaert Christiane
"Dreumes"
€150

KP651

Devrieze Ine
"Voetballer"
€150

KP652

Franssens Evert
"Let's Dance"
€150

KP653

Atelier Sjarabang
"Naar Romero Britto"
€250

Van Opstal Nicole
"Passie"
€210

KP260

KP731



EEN WERK KOPEN?
Neem contact op met Sjarabang via info@sjarabangvzw.be. Geef zeker de naam van de
kunstenaar en eventueel het KP-nummer door. Wij reserveren het werk voor jou en spreken
verder af voor betaling en ophalen.

MEER INFO NODIG?
Hangt er een werk aan de muur waar je in deze lijst geen informatie over vindt? Neem
dan contact op via info@sjarabangvzw.be. Het is handig als je een foto meestuurt van
het betreffende werk.

KUNSTPAKT
Ken je Kunstpakt al? Dit is het gloednieuwe online kunstplatform van Sjarabang. Langs
deze weg kan je grasduinen in onze volledige kunstcollectie! Alle kunstwerken zijn te
koop of te huur.



Sjarabang biedt kunst en cultuur op maat van mensen met een
beperking omdat zij de weg naar het gewone cultuuraanbod vaak
nog moeilijk vinden of ervan uitgesloten worden.
Met onze activiteiten proberen we deze doelgroep te integreren
in de maatschappij.
Omdat we inclusie belangrijk vinden, staan onze deuren uiteraard
ook open voor mensen zonder een beperking. Of om het met de
woorden van één van onze vrijwilligers te zeggen: “mensen die
dénken dat ze geen beperking hebben” zijn even welkom bij
Sjarabang.

Deze mix zorgt voor heel wat interessante uitwisselingen in het
atelier. In deze tentoonstelling vinden jullie een
weerspiegeling van de technieken, stijlen en materialen die aan
bod komen. Onze kunstenaars beslissen zelf of ze hun werk al dan
niet willen verkopen. 
Omdat we ondertussen meer dan 350 werken in huis hebben,
ontstond  “Kunstpakt”, een online platform waarlangs de
kunstwerken te koop of te huur aangeboden worden. Neem dus zeker
een kijkje op www.kunstpakt.be

Wil je meer weten over de atelierwerking, toneel, koor en alles
wat Sjarabang organiseert? Die informatie vind je terug op
www.sjarabangvzw.be . 

OVER SJARABANG

CONTACTGEGEVENS
Sjarabang vzw
Hoviusstraat 2
2800 Mechelen 
015 63 96 14
info@sjarabangvzw.be

info over 
de werken:

http://www.kunstpakt.be/
mailto:info@sjarabangvzw.be

