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Doe mee aan de schoenschraperszoektocht doorheen Mechelen en ontdek kleine 
kunstwerkjes gemaakt door leerlingen van GO! Freinetschool Villa Zonnebloem. 
 

KINDEREN MAKEN KUNST IN KLEINE VERGETEN HOLTES 
 
Op zoek naar een wandeling in coronatijden? De leerlingen van GO! Freinetschool 
Villa Zonnebloem hebben voor u iets in petto! Een tocht langs een twintigtal Mechelse 
schoenschrapers die door hen zijn omgetoverd tot kinderkunsttafereeltjes. Alle 
informatie vind je op een affiche aan de inkompoort van de school, Berthoudersplein 
22 in Mechelen. 
 
Schoenschrapers zijn kleine nissen in de muur die tot begin vorige eeuw dienden om het vuil 
van de schoenen te schrapen alvorens naar binnen te gaan. De leerlingen van Freinetschool 
Villa Zonnebloem brengen die vergeten holtes weer tot leven. In navolging van kunstenares 
Elke Lemmens, die van de Antwerpse schoenschrapers miniatuurkunstwerkjes maakt, 
versieren zij de Mechelse schoenschrapers.  
 
Aan de school hangt een affiche met de schoenschaperszoektocht. De zoektocht leidt naar 
kinderkunstwerkjes in de nissen naast een twintigtal voordeuren. 
 
“Twee maanden geleden zagen enkele kinderen Elke Lemmens op televisie. Zij maakt in 
schoenschrapers, ook wel voetschrapers genoemd, miniatuurkunstwerkjes. Dit bracht ons op 
het idee om ook zoiets te doen. We gingen met de leerlingen op zoek naar woningen met 
schoenschrapers. Vervolgens schreven we een brief naar de desbetreffende bewoner. Bij 
ongeveer de helft van de aangeschreven huisbewoners mochten we een kunstwerkje in hun 
nis naast de voordeur plaatsen. Ze gaven ook een thema waarmee we aan de slag konden. 
Superleuk! Schrapers die oorspronkelijk dienden om paardenstront van onze schoenen af te 
schrapen, worden nu door kinderhanden omgetoverd tot een liefelijk nisje naast de 
voordeur”, zegt Katrien De Jaeghere, leerkracht in de tweede graad van GO! Freinetschool 
Villa Zonnebloem in Mechelen. 
 
Via Zoom stelden de leerlingen vragen aan Elke. “We hebben haar op de hoogte gebracht 
van ons initiatief. Ze vond het direct een leuk idee. Via Zoom stonden de kinderen met haar 
in contact.” 
 
Maar de leerlingen van GO! Freinetschool Villa Zonnebloem gingen nog een stapje verder. 
“Inderdaad. We breidden ons idee verder uit tot een zoektocht met QR-codes. Aan de 
schoolpoort vind je de route met de deelnemende huizen. De kunstwerkjes zelf vind je in de 
schoenschrapers met hier en daar een QR-code. Als je de code scant met je gsm ontdek je 
een filmpje of opdracht. Het brengt wat variatie in de vele coronawandelingen die we 
vandaag de dag doen”, zegt Katrien.   

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rilke Dekeukelaere, tel. 015 33 66 60 
 
GO! Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 8600 cursisten avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! 
scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-
op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof. 


