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1. Vluchtwijzers van Sien Demuynck
2. (inleef)-wandeling door centrum Marke
3. Uit het leven gegrepen

Wegwijzers, veilige ankerpunten die feilloos onze route aanduiden. 
In haar eigenzinnige project in het stadsbeeld wil de Kortrijkse kunstenares 
Sien Demuynck de weg van gloednieuwe Kortrijkzanen in beeld brengen. 
Sien maakt de waargebeurde verhalen die ze verkreeg via getuigenissen tastbaar 
in de openbare ruimte door wegwijzers op te hangen aan de bestaande bewegwij-
zering in het winkelwandelgebied met daar telkens een naam op van een inwoner, 
het aantal kilometer dat men aflegde en het meest frappante dat de vluchteling 
onderweg meemaakte. Op straat komt de confrontatie onverwacht, en daardoor 
extra sterk over. 
‘Vluchtwijzers’ is gegroeid binnen de schoot van het Lettertype Collectief, een col-
lectief van woordkunstenaars dat samen met Letterzetter Anneleen Van Offel het 
mandaat van stadsdichter opneemt. Sinds 2015 maakt Sien hiervan deel uit.

Deze vluchtwijzers worden in een korte luswandeling in Marke Centrum 
met elkaar verbonden en gekoppeld aan verhalen van vluchtelingen.

Vluchtwijzers, 
het verhaal van nieuwe 
Kortrijkzanen door Sien Demuynck



Vluchtwijzers 
Wandeltraject - Marke centrum

1. OC Marke
2. Open Groene
3. Blommeghempark
4. Omgeving Kerk/Marke Plaats
5. Kapel Rekkemsestraat (!Oversteken!)

6. Marktstraat
7. Goudsmedenpad
8. Goudsmedenstraat

Scholen, groepen, families: Interesse in een originele inleef-wandeling?
Informeer bij het OC-secretariaat (056 240 820 - oc.marke@kortrijk.be).

De vluchtwijzers staan op volgende locaties:
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SHAFAQ
Shafaq ontvluchtte Dera’a, Syrië en woont 
momenteel met haar familie in Bekaa, Libanon. 
Shafaq is 14 jaar oud. 

“Vroeger had ik een rustig leven en woonde ik 
in mijn geweldige huis in Dera’a. Ik heb genoten 
van de natuur rond mijn huis en van het eten 
dat uit het land komt. Ik werd elke ochtend 
wakker met het geluid van zingende vogels. De 
wreedheid van de burgeroorlog dwong mijn 
familie om dit huis te verlaten en de reis te 
beginnen om vluchteling te worden. 
“Sinds het begin van onze reis zijn we veel 
verhuisd naar Libanon en heb ik verschillende 
scholen bezocht. Uiteindelijk besloot mijn 
familie dicht bij de grens met Syrië te gaan. We 
zijn naar dit gebied gekomen omdat we gewoon 
willen overleven. Mijn vader werkt als elektric-
ien en dit is het enige inkomen voor ons gezin. 
Mijn hele familie woont in een klein huisje 
met een slaapkamer, een kleine keuken en een 
badkamer. We worden als illegaal beschouwd 
omdat we geen officiële documenten hebben. 
“Ik loop twee jaar achter op school omdat ik 
van de ene naar de andere school verhuisd ben. 
Ik doe het nog steeds erg goed op mijn school 
en dat zal ik blijven doen. Ik wil mijn oplei-
ding afmaken, mijn familie helpen en andere 
mensen helpen die ze willen leren. Ik beschouw 
mezelf als gelukkig dat ik Al Jalil Center heb. Ik 
heb veel educatieve, emotionele en psycholo-
gische steun gekregen. Ik ben ook erg verdrietig 
vanwege de onbekende toekomst die op me 
wacht. Elke dag vraag ik me af waar ik morgen 
zal zijn. Ja, het is een onbekende toekomst.”

ALIA
Alia is gevlucht uit Aleppo, Syrië en woont mo-
menteel in Damour, Libanon. Alia is 7 jaar oud.

“Het laatste wat ik me herinner van Syrië, 
voordat we vertrokken, was toen mijn moeder 
me van bij ons naar onze grootouders bracht. 
De wegen lagen vol met dode lijken. Ik zag dode 
mensen zonder hoofd of handen of benen. 
Ik was zo geschokt dat ik niet kon stoppen 
met huilen. Om me te kalmeren vertelde mijn 
grootvader me dat het gemene mensen waren, 
die daar lagen. Maar ik bad nog steeds voor 
ze, want zelfs als sommigen hen als gemeen 
beschouwden, waren het nog steeds mensen, 
dode mensen. Ik liet mijn vriendin, Rou’a in 
Syrië achter. Ik mis haar heel erg en ik mis het 
om met haar naar school te gaan. Ik speelde 
vroeger met haar met mijn Atari, maar ik kon 
die niet meenemen. Ik had ook duiven, een van 
hen had eieren, ik voedde ze en zorgde voor ze. 
Ik maak me zorgen om ze, ik bid echt dat er nog 
iemand voor ze zorgt. Maar hier heb ik een klein 
poesje waar ik echt van hou! Ik mis mijn huis 
heel erg. Ik hoop dat we op een dag terug zullen 
zijn en dat alles weer net als vroeger zal zijn.”

Uit het leven gegrepen...

met dank aan
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4. Schipper mocht ik overvaren? van Habiba Boumaâza

Er werd zo veel gesproken over mensen op de vlucht, dat Habiba erg benieuwd werd 
naar hoe het er echt aan toe ging in de kampen. Dus trok zij als vrijwilligster naar Frank-
rijk, Servië en Griekenland om er te helpen. Met de camera in haar achterzak maakte zij 
er tegelijk een filmproject van. Met deze documentaire studeerde zij af aan de filmaca-
demie te Antwerpen (2015). 

De docu werd ‘Schipper, mocht ik overvaren?’ gedoopt, naar analogie met het kinderlied 
waarbij je ook enkel mag oversteken onder bepaalde voorwaarden, die een minderheid 
beslist.

Daarna bewerkten 61 jongeren, waaronder ook jongeren op de vlucht of in een asielpro-
cedure (tussen 13 en 26 jaar) die docu en deelden hun gedachten over de vluchtelingen-
crisis. Het resultaat: 37 korte video’s die elk een beklijvend verhaal vertellen.

documentaire en video’s zijn te bekijken in de foyer van het OC Marke
(tijdens de openingsuren en op afspraak)

Een kinderliedje of toch niet:
Schipper mocht ik overvaren? 


