
Anneliese Simoens en Marleen Rosiers, twee vrouwen in de fleur van hun leven met een 
succesvolle carrière, de ene in de advocatuur de andere in het onderwijs. Hun jeugd was geen 
pretje. Nare herinneringen werden ingebetonneerd. Gaat het uiterlijk goed, innerlijk kan een 
mens verscheurd worden door trauma’s die vroeg of laat doorbreken. Ze raakten de pedalen 
kwijt. Als je op de bodem zit, de kracht vinden om terug recht te krabbelen getuigt van fighting 
spirit. Het delen van angsten en twijfels en het praten over emoties brengt soelaas. Maar dé 
reddingsboei was kunst. Het gaf weer kleur en zuurstof aan hun leven. Die ervaring willen ze 
delen. Met grote beslistheid steken ze de duim op: “Yes, we can”.

2 Photographers

Groot, groter, grootst

Enkele jaren geleden toonde Anneliese 
met enige pudeur haar werken aan enkele 
vrienden in de intimiteit van haar huiskamer. 
Ze moest ermee naar buiten komen was 
de commentaar. AlysSia Projects zag 
het levenslicht. Zo volgde een grotere 
tentoonstelling in de kerk van Vilvoorde 
met werk van verschillende lotgenoten. 
Psychiater Dirk De Wachter schaarde zich van 
meetaf aan als peter achter het opzet.  Van 20 
september tot 20 december worden er nu +/-
300 werken tentoongesteld in de ruimtelijke 
locatie van Bedking, Leuvense steenweg 338 
in Boortmeerbeek, waarvan 100  kunstwerken 
gemaakt in de Facktorij, een open atelier in 
Zoersel, verbonden aan het psychiatrisch 
centrum. Het werk van kwetsbare mensen 
vindt een plek, een erkenning en waardering, 
naast dat van professionele kunstenaars, 
waaronder een paar grote namen uit de 
kunstfotografie zoals Pascal Baetens en 
mondschilder Jacques Villeneuve.

Doel

Anneliese Simoens en Marleen Rosiers willen 
voor jongeren en kinderen die opgroeien in 
complexe omstandigheden iets positiefs in 
gang zetten, een rustpunt en tegelijkertijd een 
uitlaatklep voor hun troubles. De kunstenaars 
gaan mee in hun verhaal en doneren bij 
verkoop een groot deel van de opbrengst 
voor een pilootproject in Vilvoorde, een 
ruimte voor kunstinitiatieven en momenten 
van verbondenheid. 

Anneliese Simoens en Marleen Rosiers

Nevenactiviteiten

Gelijklopend met de tentoonstelling 
worden ook enkele topsprekers 
uitgenodigd waarbij een bepaald thema 
centraal staat o.a. Veerle Dobbelaere 
(life-/mentalcoach), Dirk De Wachter 
(psychiater), Carl Van de Velde (business 
mentor), Tejo Huizen (therapeut voor 
jongeren).  

Tekst: Viviane Redant 

Bezoek gratis van 20/09 tot 20/12 
het kunstevent “Matrix2” 

Bedking
Leuvensesteenweg 338 
3190 Boortmeerbeek
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