
 
 
NIEUWSBRIEF LENTE 2014 
 
Het werk van Crea Thera in Bosnië gaat 
onverminderd verder – met zeer beperkte 
middelen. Thomas, John en Mladen werken 
er vrijwillig en verzorgen wekelijkse 
workshops muziek en art voor kinderen van 6 
tot 18 jaar.   Kinderen uit Srebrenica en uit de 
omringende bergdorpen, en sinds de herfst 
van 2012 ook kinderen van de afdeling 
kinderpsychiatrie in Sarajevo. 
 
Muziektherapie in Srebrenica 
Thomas Deleu 
 
Muziektherapie is van bij de start in 2008 een 
vast onderdeel in het aanbod van Crea 
Thera. Heel wat kinderen maakten er tijdens 
de voorbije 6 jaar kennis mee. In de lokale 
gemeenschap groeide het vertrouwen in dit 
medium en ouders zagen welk positief effect 
dit had op hun kinderen. Ook in 2014 blijven 
we 2 wekelijkse sessies  muziektherapie 
geven aan kinderen van 6 tot 18 jaar.   
Naast het werk in het centrumhuis verzorgen 
we ook regelmatig muziek therapeutische 
groepstherapie voor een groep van 10 
volwassen cliënten van het lokale centrum 
voor gezondheidzorg. Een zeer heterogene 
groep : psychose, verslaving, depressie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
 

creathera@hotmail.com 
tomazz_deleu@hotmail.com 

 
www.creathera.com 

 
 
 
 

 
 
 
 
Muziektherapie in Sarajevo 
Thomas Deleu 
 
Sinds September 2012 geeft CTI 
muziektherapie in de psychiatrische afdeling 
`Kosevo` van het universitair ziekenhuis in 
Sarajevo. De muziektherapeut verzorgt er 2-
wekelijkse sessies voor een tiental kinderen 
tussen 4 en 18 jaar. De groep is zeer 
heterogeen: kinderen met psychotische 
problematiek, met gedrags- of emotionele 
stoornissen, met licht verstandelijke 
beperkingen enz. Vanwege de heterogeniteit 
wordt er zoveel mogelijk individueel gewerkt. 
Het aanbod muziektherapie van Crea Thera 
wordt door de kinderen en het personeel ten 
zeerste verwelkomd, ook al zijn er geen 
financiële middelen voor aankoop van 
instrumenten of vergoeding van personeel.   



Creatieve workshops muziek 
John Moonen 
 
“Na een bevredigende herfst en winterperiode 
in Srebrenica zet ik sinds begin maart mijn 
workshops voort in ons centrumhuis in 
Srebrenica. Ik hoorde van verschillende 
mensen dat een aantal kinderen vol ongeduld 
op mij hebben gewacht tijdens mijn 
afwezigheid in januari en februari. Ik geef 
dagelijks workshops aan deze jongeren maar 
ook aan nieuwelingen. De jongste is vijf jaar 
en krijgt drumles. Het is een hele opdracht 
voor hem want met zijn beentjes reikt hij 
nauwelijks tot aan de baspedaal. Toch 
beheerst deze jonge drummer al een 
vierkwartsmaat en het plezier straalt van zijn 
gezicht af wanneer hij met de stokken op het 
drumstel slaat.  
 
De groepsactiviteiten in omringende dorpen 
als Potocari en Skelani zijn ook elke keer 
weer een bijzondere ervaring. Deze kinderen 
en jongeren hebben vrijwel geen ervaring met 
muziekles, laat staan met workshops. Hun 
enthousiasme kent haast geen grenzen 
wanneer we samen muziek maken. Ik leerde 
hen met handen en voeten te drummen op 
het nummer 'We will rock you'. Ik voelde me 
zelf haast weer kind met al dat enthousiasme 
en plezier om mij heen.  
 
Tijdens mijn permanent verblijf in Srebrenica 
speel ik ook wekelijks met een bandje. Vijf 
jongens spelen 'de nummers van toen'. Zij 
leerde mij kennismaken met oude 
Joegoslavische rockbandjes en ik leerde hen 
de rock 'n roll van Jerry Lee Lewis en Little 
Richard. Deze combinatie van westerse en 
Oost-Europese songs zorgt voor veel plezier 
en melancholie tijdens de optredens”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Crea Thera team in Bosnië 
 
Thomas Deleu (projectleider en muziektherapeut) 
John Moonen (begeleider muziekworkshops) 
Mladen Kojic (begeleider artworkshops) 
Mirella Badurina (superviserend psycholoog) 
 
 
België en Nederland 
Secr.België : Chris Deleu 
Secr. Nederland : Matthias Deleu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Creatieve workshops beeldend  
Mladen Kojic 
  
Dit deelproject wordt erg gewaardeerd in de 
lokale gemeenschap. Kinderen kunnen er 
dagelijks terecht in een huiselijke atmosfeer. 
De lokale workshopbegeleider Mladen Kojic 
heeft een positieve reputatie in de 

gemeenschap wat bijdraagt tot verbetering 
van multi-etnische contacten. 
Mladen wordt al doende getraind door CTI. 
Hij kon deelnemen aan verschillende 
trainingen in het leren van basistechnieken en 
-methoden beeldende therapie, o.a. een 
5daagse Art Therapy cursus in London.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie steunt het werk van Crea Thera? 
 

Ø Werkgroep Internationale Solidariteit Psychiatrisch Centrum Duffel 
Onder impuls van Algemeen Directeur Dirk Armée besloot de directie van PC Duffel in 
januari 2013 om Crea Thera aan te duiden als het lange termijn solidariteitsproject van 
het psychiatrisch centrum. Er ontstond een enthousiaste werkgroep onder het 
voorzitterschap van mevrouw Goedele Miseur (pastorale dienst). Sinds mei werden er 
verschillende acties op het getouw gezet ten voordele van het werk van Crea Thera : 2 
keer een ijsjesverkoop, T-shirtverkoop, verkoop van keukenmateriaal, ondersteuning 
van een projectaanvraag bij Zorgnet Vlaanderen (1700€) 
 

Ø Vriendenkring : een kring van mensen die maandelijks een klein bedrag schonken 
of schenken 
Fam. Verbrugge-Christiaens (Wervik) - Jaak Hillen (Lille) -Hilde Plancke (Brugge) - Fam. Smulders-
Hoydonckx (Olen) - Monika Burghoff (Moerbeke-Waas) - Katrien Claeys (Izegem) - Fam. Van Loo – Elias 
(Brugge) - Fam. De Jonghe – Demeulemeester (Sint-Denijs-Westrem) - Fam. Kimpe-Puype (Sint-Kruis) - 
Tessa Bonte (Brugge) - Fam. Paeleman-Bellens (Meilegem) - Agnes Pauwels (Gent) - Fam. Slingeneyer-
Goetinck (Brugge) - Fam. Bolle-Lemiegre (Kortrijk) - Fam. Verhaeghe-Rommelaere (Laarne) - Thérèse 
Deleu (Laarne) - Christiaan Struelens (Lübeck – Duitsland) - Verhaegen Ingrid (Izegem) - Mayola Oostwoud 
(Sint-Piets-Leeuw) - May Oostvogels (Lille) - Fam. Vynckier-Vanysacker (Izegem) - Agnes Kesteloot 
(Izegem) - Marleen De Grande (USA) - Fam. Maebe-Demeulemeester (Ruiselede) - Gwen Algoet (Gavere) 
- Mohamed Anahnah (Duffel) - Fam.Baeten-Slagmolen (Duffel) - Fam. Bemelmans-Bracke (Jabbeke) - 
Gerda Boydens (Wilrijk) - Nathalie Brackman (Gent) - Bernadette Bruneel (Izegem) - Nicale Ceulemans 
(Merksem) - Laurence Christiaens (Assebroek) - Jozef Claeys (Izegem) - Johan en Mia Clarysse-
Houvenaeghel (Brugge) - Fam. Clicteur-Sierens (Zuienkerke) - Fam. Daems-Lefeber (Schoten) - Fam. De 



Cono – Maryns (Gent) - Annick De Grande (Assebroek) - Elke De Greef (Brugge) - Fam. De Keyser – 
Boudolf (Brugge) - Wouter De Vriendt (Oostende) - Kris De Wilde (Brasschaat) - Luc De Winter (Tielt) - 
Fam. Debaere-Van Driessche (Tielt) - Fam. Defraeye-Desmet (Brugge) - Marieke Degryse (Gent) - Frank 
Delbeke (Halmaal) - Fam. Devriese-Haers (Brugge) - Tom Dierickx (Dendermonde) - Ann Eeckhout 
(Destelbergen) - Fam. Fraihi-Penne (Puurs) - Lieve Galle (Affligem) - Fam. Gorissen-Brone (Brugge) - Jan 
Hoet (Schilde) - Daniel Jaques (Brugge) - Agnes Kesteloot (Izegem) - Fam. Kesteloot-Claeys (Izegem) - 
Jelle Laureys (Antwerpen) - Fam. Libbrecht-Savat (Sint-Kruis) - Chris Deleu (Sint-Kruis) - Marc Maddelein 
(Vladslo) - Willy Naessens (Elsegem) - Fam. Nachtergaele-Nemegheer (Dentergem) - Fam. Pattyn-Claeys 
(Izegem) - Isabelle Deleu-Perneel (Izegem) - Hendrik Kesteloot (Izegem) - Fam. Ramboer-Bekaert 
(Izegem) - Fam. Roobol-Tuynder (Grimbergen) - Dr. Marnix Schaubroeck (Gent) - Fam. Schoonheere-
Crappe (Oostkamp) - Fam. Schurg-Bogaerts (Ekeren) - Fam. Soens-Claeys (Heule) - Bart Staes 
(Antwerpen) - Fam. Tanghe-De Vrieze (Aarsele) - Fam. Van Canneyt-Deleu (Oostkamp) - Fam. Van de 
Putte – Van Ranst  - Gent) - Fam. Van der Eecken – Van Hoye (Wondelgem) - Marijke Van Griensven 
(Borgerhout) - Carla Van Haute (Beervelde) - Dr Luc Vandecasteele (Mariakerke) - Martine Vandenhende 
(Anzegem) - Fam. Verbeke-Nietvelt (Ingelmunster) - Jan en Berenice Verbeke-Sergeant (Ruiselede) - Fam. 
Verhaeghen-Windels (Sijsele) - Bianca Verkeste (Sleidinge) - Dr Piet Verlinde (Merchtem) - Fam. 
Verplancke-Roose Veldegem) - Rita Verriest (Brugge) - Veteraanmotoren Houtland (Lichtervelde) - Etienne 
en An Vitse (Loppem) - Fam. Vleugels-Janssen (Assebroek) - Fam. Werniers-Desot (Sint-Kruis) 
 

Ø Schenkingen van organisaties (in €) 
Europese Auxilium vzw in Malle (500€) - Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef in Pittem (1000€) - Brugs 
Fonds Ontwikkeling en Samenwerking (2000€) - Stichting Helias in De Bilt (NL) – (1000€) - Alphabox bvba 
(Ingelmunster) (250€) - Mariazusters Franciscus Roosenberg (360€) - Katholiek Basisonderwijs Tielt 
(65,12€) 
 

Ø Schenkingen in natura  
Choroi Nederland (therapeutische muziekinstrumenten) - Music Store Duitsland (korting op 
muziekinstrumenten) - Mevr. Lily Balmaekers uit Maastricht (verzorgt de boekhouding) - De onbezoldigde 
inzet van Thomas, John, Mladen en Mirela 
 

 
 
 

Ook jouw steun? 
Zonder die vele kleine en minder kleine schenkingen kan het werk van Crea Thera niet 
gerealiseerd worden.  Help ons het begonnen werk verder te zetten en 
 

DONEER een maandelijkse of eenmalige bijdrage  
 
* voor België op rek.nr BE34 5230 8029 8190 (Triodos bank België – BIC: TRIOBEBB) 
* voor Nederland op het rek.nr 198370709 Crea Thera Nederland (Triodos bank 
Nederland) 


