
Kasàlà-workshop met jongeren Pelt – 25/10/2019 

Doel:  

• Verrijken bouwstenen voor DNA van Pelt met metaforen, poëtisch woordgebruik 

• Stem horen van de jongeren over hun gemeente van de toekomst 

• Beleving en belichaming van de kracht van Pelt door haar jonge inwoners 

Aanwezigen:  

• Deelnemers: Lize, Katrien, Jasper, Amber, Lien, Anouk, Fausto, Jonas, Bram, Wout Sofie, 

Mart, Kobe, Sofie, Lene, Gosha, Kaat, Luka, Andy, Ward, Lize, Raf 

• Begeleiding: Anne De Smet (experte Kasàlà), Lies Daenen (procesbegeleider Naar de Kern) 

Agenda: 

1. Inleiding en kennismaking  
2. Inleiding over Kasàlà  

• De Kasàlà is een Afrikaanse traditie om lofdichten te schrijven op basis van kenmerken en 
metaforen, die vervolgens luidop met de groep gedeeld worden en een 
gemeenschapsvormende kracht hebben 

• Samen een paar kasàlàs lezen & kenmerken distilleren 

• Oefenen met het vormen van Sterke Namen (over zichzelf / over Pelt) + in groep 
declameren 

3. Tijdreis:  

• Geleide meditatie waarin de jongeren zich een beeld vormen van het ideale Pelt binnen 
20 jaar 

• Tekenen en noteren van wat werd opgemerkt 

• Zo goed als alle tekeningen verwezen naar natuur en spel 

• Jongeren wensen: 
- Meer bomen, natuur en rust in Pelt (ervaring van overbebouwing) 
- Veiliger verkeer 
- Meer fietspaden, openbaar vervoer 
- Meer muziek en gezellige evenementen met podia in centrum 
- Speelplekken 
- Naar één gemeente met feesten, kerstsfeer, kermis, etc. op de Leopoldlaan 
- Fier op gemeente 
- Samen zijn is belangrijk, gezelligheid 
- Metafoor van vlinder: vrijheid; iedereen kan zichzelf zijn, rekening houdend met 

anderen 
4. Voorbereiding eigen Kasàlà’s 
5. Kiezen van kaartjes (woord en beeld) op basis van de vraag “Hoe zie ik mezelf over 20 jaar 

rondlopen in Pelt? Wat zie ik? Hoe voel ik me? Wat en wie kom ik tegen?” 
6. In groepjes van 2 tot 4: uitwisselen en elkaar bevragen over de woorden en beelden die ze 

gekozen hebben; de interviewers noteren woorden, metaforen, impressies en spiegelen dit 
terug aan de ander 

7. Schrijven en declameren in groep van de Kasàlà’s  

  



Bijlage: Kasàla’s van de jeugd te Pelt 

 



 



 



 



 



 



 

 


