
MISSIE
Sjarabang is een warm huis waar samen beleven en ontdekken van kunst en cultuur centraal staan. 
Ons aanbod is aangepast aan volwassenen met een verstandelijke beperking én mensen met autisme.
Omdat we inclusie belangrijk vinden, staan onze deuren open voor iedereen. Kunst en cultuur versterken
mensen en worden een springplank naar maatschappelijke participatie.

 

sjarabang - 
onze MISSIE EN VISIE 

VISIE
Sjarabang is een sociaal-culturele organisatie en heeft dus haar plaats in het maatschappelijk middenveld. 
Niet de beperking en de zorg staan centraal, wel de eigenheid van elke persoon en zijn wens tot ontwikkeling
en participatie. 

Sjarabang streeft naar een wereld waarin kunst- en cultuurparticipatie vanzelfsprekend is voor iedereen en
een hefboom tot sociale participatie. We ondersteunen mensen met een beperking om een creatieve activiteit
te vinden op hun maat en naar hun wens en we stimuleren andere organisaties om mee werk te maken van
een toegankelijk aanbod.  

Onze visie op cultuur is ruim. Deelnemers experimenteren en creëren zelf actief, maar kijken ook naar wat
anderen maken. Cultuurbeleving - in al zijn vormen - versterkt de relatie met jezelf en met je omgeving en
draagt daardoor bij aan de kwaliteit van leven. Op die manier is cultuur een hefboom voor volwaardig
burgerschap, waarbij mensen met een beperking dezelfde rechten en plichten hebben als andere mensen.
Zelf richting geven aan je leven hoort daar ook bij. Sjarabang wil mensen met een beperking ondersteunen
om hun leven in handen te kunnen én durven nemen. 

Sjarabang creëert tijd en ruimte om vorm te geven aan het verlangen om zich uit te drukken, elk op haar of
zijn eigen manier. Talenten en krachten worden ontdekt en verder ontwikkeld. Leerpunten en obstakels
krijgen een plaats en worden deel van een proces. Sjarabang biedt - dankzij een ruime ploeg van vrijwilligers
- een intensieve ondersteuning op maat. Door creaties te tonen aan elkaar en aan een breed publiek,
ontstaat interactie en inclusie. Mensen leren van elkaar, vanuit nieuwsgierigheid, maar evenzeer vanuit het
botsen met elkaar. Door mensen samen te brengen, worden netwerken verruimd. Daarom zetten we onze deur
open voor iedereen, met of zonder beperking, jong en oud. Onze vrijwilligers vormen een belangrijke brug
tussen onze deelnemers met een beperking en de brede samenleving.

Dé hoeksteen van onze werking is een warme sfeer van gastvrijheid, gecreëerd door de nabijheid van

beroepskrachten, vrijwilligers en deelnemers. Deze sfeer nodigt mensen uit om op hun eigen tempo op

ontdekking te gaan, in ontmoeting met anderen. 

De werking van Sjarabang steunt in grote mate op de inzet van onze vrijwilligers. Ze zijn de zuurstof van

onze organisatie. Ze houden de werking levend (en levendig), doen de werking en de deelnemers groeien en

bloeien. Daarom investeren we in een kwaliteitsvolle ondersteuning en in waardering van de vrijwilligers.



AMBITIES
BEVORDERING VAN SOCIAAL-CULTURELE PARTICIPATIE
Sjarabang speelt in op het verlangen van elke mens om zich te uiten en te ontplooien. Mensen met een

beperking hebben er baat bij om aan cultuur te participeren. Het geeft energie en het maakt hen sterker. Ze

krijgen kansen om sociale contacten te leggen, hun netwerk uit te breiden en om te groeien als mensen. En

vooral, ze worden niet langer gezien als een persoon met een beperking, maar als een volwaardig lid van de

samenleving. Sjarabang ziet cultuur dus als een springplank naar maatschappelijke participatie,

zelfontplooiing en emancipatie.

De eigenheid van elke persoon staat centraal. Voor elke deelnemer zoeken we naar de meest geschikte

expressievorm, als een manier om zelf richting te geven aan hun eigen leven. We helpen iedereen om zijn of

haar talent te ontdekken en geven ruimte om te experimenteren. Sjarabang werkt een aangepast aanbod uit

op maat van elke deelnemer. Dat kunnen we doen door onze uitgebreide pool van begeleidende vrijwilligers.

Individuele expressie gaat hand in hand met samenwerking en dialoog. We stimuleren en ondersteunen

feedback op elkaars werk. 

Onze werking is aangepast aan mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking, maar we zetten

onze deuren open voor iedereen. Inclusie biedt immers een meerwaarde voor alle partijen. We bieden een

context aan die anders is dan het zorgkader waarin de meeste personen met een beperking meestal

verblijven. 

We maken ook steeds de verbinding met het brede publiek. In tentoonstellingen tonen we ons beeldend werk,

in podiumvoorstellingen onze theater-, zang- en dansproducties. We werken samen met partners om dit te

realiseren. Die partners helpen ons om de verbinding te maken met de bredere samenleving.

SAMENLEVINGSVRAAGSTUKKEN TOT PUBLIEKE ZAAK
Sociale participatie van mensen met een beperking is niet vanzelfsprekend. De actieve cultuurcreatie zit
vaak verborgen achter de muren van een zorgvoorziening en passieve cultuurparticipatie (voorstellingen
bijwonen en tentoonstellingen bezoeken) is moeilijk, want het aanbod is doorgaans niet aangepast aan onze
doelgroep.

De geringe cultuurparticipatie van mensen met een beperking belemmert ook hun bredere maatschappelijke
participatie. Mensen met een beperking worden nauwelijks gehoord in het maatschappelijk debat, zelfs de
“gewone” dagelijkse sociale dialoog is beperkt.

Sjarabang schept een kader waarin mensen met een beperking via cultuurcreatie kunnen tonen hoe zij naar
de wereld kijken en gaan daarover met elkaar, met collega’s zonder beperking en met het brede publiek in
dialoog.

Sjarabang ondersteunt ook mensen met een beperking om deel te nemen aan het rijke Vlaamse
cultuuraanbod door samen voorstellingen en tentoonstellingen te bezoeken. Door die culturele uitstappen
vooraf en achteraf goed te omkaderen bieden we de ondersteuning die voor deze doelgroep nodig is om
van cultuur te kunnen genieten.



Sjarabang zoekt steeds naar nieuwe expressievormen die mensen met een beperking blijven uitdagen en
stimuleren. 
We werken inclusief. Iedereen is dus welkom.
We geven ruimte aan individuele expressie én aan samenwerking en feedback.
We zoeken steeds de interactie met een breed publiek op.

MAATSCHAPPELIJKE PRAKTIJKEN
Sjarabang stimuleert deelname aan kunst en cultuur door een aanbod aan beeldende en expressieve
activiteiten en projecten op maat van mensen met een beperking. Sjarabang organiseert een open atelier,
podiumkunsten, een jaarlijks kunstenfestival, workshops en kunstkampen. We bewaren kunstwerken door ze
op te nemen in onze artotheek en tonen ze aan een breed publiek. We bezoeken tentoonstellingen en
theatervoorstellingen met onze deelnemers. 
Een aantal elementen komen in al onze activiteiten terug:




