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LESGEVERS EN BEGELEIDERS 

De workshops beeld en dans worden gegeven door professionele docenten met ervaring en veel zin 

om met kinderen aan het werk te gaan! Tijdens de opvang, de pauzes en de verrassingsactiviteiten 

worden de kinderen begeleid door ervaren vrijwilligers van Oiterpe: Laura, Louise, Kristin, Marieke, 

Lotte, Sharon, Margot, Julie en Jolien. Zij kijken net als vorig jaar het zomerkamp met enthousiasme 

tegemoet! 

Tchi-ann Liu studeerde klassieke viool en hedendaagse dans aan het Koninklijk Conservatorium 

Antwerpen. Ze danste in producties van andere choreografen (o.a. Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet 

en Iris Bouche) en brengt ook eigen werk. Tchi-ann geeft al twee jaar hedendaagse danslessen in 

Oiterpe en geeft regelmatig workshops in Platform-K en Wisper. We weten zeker dat ze ook tijdens 

het zomerkamp voor fijne danservaringen zal zorgen en het beste uit de lagere schoolkinderen 

kinderen zal halen! 

Zoë Verstraete is Master Grafisch ontwerp (LUCA School of Arts) en beëindigde net haar Educatieve 

Master. Deze achtergrond en haar ervaringen als leidster in de jeugdbeweging, maken van haar de 

geknipte persoon om de lagereschoolkinderen inspirerende workshops beeld te geven. 

Sarah Beel volgde de lerarenopleiding lager onderwijs maar ging na haar studies vrijwel meteen aan 

de slag bij vzw Casa Blanca die ze samen met haar zus oprichtte. Deze organisatie zet zich op een 

bijzondere wijze in voor het stimuleren van kunst- en erfgoedbeleving bij kinderen. Vijftien jaar lang 

gaf Sarah ook dansles bij Ariadne-Eureka (Anzegem) en Polydans (Kortrijk) met bewegingsexpressie 

voor kleuters als specialisatie. Oiterpe mocht Sarah reeds eerder verwelkomen als docent voor de 

jongste kinderen op het zomerkamp en is blij dat ze weer van de partij is! 

Anneleen Pruvoost is Master in de Beeldende Kunsten en werkt al vele jaren als leerkracht Algemene 

Beeldende Vorming in verschillende steden. Ze is vaak actief in kampen voor Casa Blanca vzw. Al 

verschillende jaren laat ze kinderen ook op het zomerkamp van Oiterpe échte juweeltjes maken. 

 


