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Opdracht 3: 

Vereeuwig je herinneringen!
Had jij als kind ook een lievelingsknuffel of een ander persoonlijk favoriet object? Kinderen kunnen hun 
knuffel vaak niet missen, ze zijn onafscheidelijk. Als je in de kralenoogjes kijkt, lijkt het alsof je in de 
ogen van een echte vriend kijkt. Wanneer je ouder wordt, verdwijnen de knuffels naar de achtergrond. Ze 
worden vergeten en liggen vaak ergens in een hoek van de zolder of in een kast. Met deze opdracht wekken 
we de knuffel weer tot leven en geven we deze een nieuw bestaan. Vereeuwig alle mooie herinneringen 
in een nieuw beeld.

Kunstenaar Tom Claassen is vooral bekend geworden 
vanwege zijn grote, vereenvoudigde mens- en 
dierfiguren in de openbare ruimte. Misschien heb je 
ze al wel eens gezien in Rotterdam of  bij Schiphol. 
Ze hebben iets heel aandoenlijks. Voor deze opdracht 
gaan we een oude knuffel bewerken tot een modern 
kunstwerk. In de kerk groeit op dit moment een boom 
van afvalhout. Je kunstwerk krijgt een plekje aan één 
van de takken van deze boom. 

WAT HEB JE NODIG?

• Bak

• Water

• Gipsverband

• Schaar

• Handdoek

• Knuffel  

 (of ander persoonlijk object)

• Verf

• Kwasten



AAN DE SLAG!

Met deze opdracht werk je met gipsverband 
om op een vrij simpele en effectieve manier je 
herinneringen te vereeuwigen in een beeld.

1 Zet de materialen klaar op tafel. Werk op een 
ondergrond die vies mag worden (bijv. een plankje 
hout of oud dienblad). 

2 Bedek de tafel met een stuk plastic of zeil, leg 
daarna de handdoek, het gips, je knuffel en de bak 
met water op de ondergrond. 

3 Maak de knuffel vochtig met het water, zodat het 
gips goed kan hechten aan de stof. Als je object van 
hard materiaal is, neem je het af met een vochtig 
doekje. Het hoeft dan verder niet bevochtigd te 
worden.

4 Pak je rol gipsverband en knip stroken die je goed 
over je knuffel heen kunt leggen.

5 Dompel het gipsverband in het water. Dit doe je 
snel, want als het verband te nat is, kun je het niet 
goed meer bevestigen.

6 Zorg dat het gipsverband een rechte strook blijft en 
breng het aan op het object.

7 Wrijf met je vingers over het verband zodat het 
gips egaal is aangebracht.

8 Pak het volgende stukje gips, haal het door het 
water en bevestig het aan het object. Ga hiermee 
door tot je object volledig is ingegipst. 

Tip: gips blijft plakken als het nat is, wacht dus even 
met kantelen van het object als de natte kant dan 
onderop komt te liggen! 

9 Laat je object drogen. Als het droog is, is je object 
hard.

10 Misschien is één laag niet genoeg voor je object. 
Je kunt meerdere lagen aanbrengen tot je object de 
hardheid heeft die je wilt.

11 Als je object droog is dan kun je gaan verven. Je 
kunt voor een kleur kiezen, zoals de werken van Tom 
Claassen of je kiest voor meerdere kleuren. 

12 In het mijmerschriftje kun je vertellen wat de 
knuffel of het object voor jou heeft betekend, of wat 
voor herinneringen het oproept.

VEEL SUCCES EN PLEZIER! OVER TWEE WEKEN 
ZIEN WE GRAAG HET RESULTAAT.



KOM OP LOCATIE WERKEN! 
Tijdens deze najaarseditie mag je op dinsdag of donderdag tussen 11.00 en 15.00 uur lekker 

komen werken in ons atelier in de Moeder Godskerk. Kunstenaars Iwaz, Guusje en Gea zijn daar 

hard aan het werk met het maken van grootse installaties en ze kunnen jouw hulp goed gebruiken. 

We zien je graag verschijnen om samen de kerk tot een ware kunsttempel om te toveren!

Heb je vragen of wil je wat extra hulp? Kom gerust 
even langs in de Moeder Godskerk voor tips en ideeën. 
Op dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 15.00 uur 
zijn (enkele van) onze kunstenaars aanwezig. Je mag 
ze ook bellen, hieronder zie je de bereikbaarheid: 

Guusje Beeftink 
06-10 58 51 77 - www.madebyguuz.com
wo 09.00 – 12.00 uur | do 09.00 – 12.00 uur

Iwaz    
06-48 40 17 61 - www.iwaz.nl  
ma 16.00 – 17.00 uur | di 16.00 – 17.00 uur | wo 
16.00 – 17.00 uur | do 10.00 – 16.00 uur

Gea Korpel-Beskers
06-42 35 26 58 - www.geakorpelbeskers.nl
vr 15.00 – 17.00 uur


