
 
 
 
 
 
 

Beste meisjes en jongens
 

Mag ik me even aan jullie voorstellen?
Ik ben de Cosmogolem. Waarschijnlijk heb je nog nooit van mij gehoord,

maar ik heb wel al van jullie gedroomd. Ik droomde ervan om jullie te
ontmoeten. Want dat is wat ik heel graag doe: dromen. Daar heeft mijn
ontwerper, Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen, voor gezorgd. 

 
Ik wil van onze wereld, waar we allemaal samen leven, samen met jullie een
mooiere plaats maken. Alle delen van mijn houten lijf hebben hiervoor hun

eigen taakje gekregen van Koen. 
 

In mijn hoofd kan ik VRIJ DENKEN, zonder dat ook maar iets of iemand mijn
fantasie kan beknotten. Mijn gedachten kunnen altijd vrij hun gang gaan.
Doordat mijn hoofd aan de bovenkant helemaal open is, kunnen er leuke

ideeën, gedachten en impressies binnenvliegen. De prettige gedachten hou
ik altijd even bij, om ze dan weer vrij te laten en met anderen te delen.
Misschien wel met jullie…? Wanneer vervelende gedachten mijn brein

binnendringen, probeer ik er iets uit te leren en dan laat ik ze weer vrij, hun
eigen weg gaan.

 
Met mijn sterke handen kan ik anderen helpen wanneer iets niet lukt. Het

voelt goed wanneer ik iemand kan (onder)steunen die het even moeilijk
heeft. Soms maak ik een knap werkje en dan schenk ik het aan iemand die

een lief gebaar kan gebruiken. 
 

Mijn voeten laten me sterk staan. Ik weet precies wat ik wil, wankelen doe ik
niet. Maar mijn voeten brengen me ook overal heen, waar ik maar wil. De

hele wereld wil ik ontdekken!
 

           Maar van binnen voel ik me nog helemaal leeg. Om mijn lijfje en   
            mijn hart te vullen, heb ik jullie hulp nodig. Het is met jullie kracht

             en energie dat ik pas écht kan ‘zijn’. Jullie kunnen mij leven 
       inblazen met de meest creatieve, grappige, warme en pientere

        dromen. Niets is te vreemd of te bizar. 
Bij mij kunnen en mogen jullie alles kwijt. 

 
 



Waarvan dromen jullie voor onze wereld waarop we samenleven? Maar
vooral: hoe zouden jullie je eígen dorp, gemeente of stad een nog mooiere

plaats willen maken? Hoe kunnen we hier dat ‘samenzijn’ en ‘elkaar
ontmoeten’ extra in de verf zetten - misschien wel letterlijk - ook al mag het
even niet echt. Ik denk dat jullie in gedachten en in jullie fantasie de mooiste
verbindende ideeën hebben. Vertel het mij met je leukste tekening, gedicht,

verhaal, kunstwerkje, lied, dans,… Alles maakt me blij! Ga dus vlug aan het
denken, voelen en doen: 

 

‘Dream notre stad’
 

Droom onze stad! Binnenkort kom ik naar Anderlecht! Van 10 tot 16 mei
vinden jullie me op het Dapperheidsplein. Hopelijk mag ik dan alle

wonderbaarlijke kunstwerkjes in mijn hartje ontvangen. Met een feestelijk
ritueel op zondag 16 mei zullen al jullie dromen en wensen over heel

Anderlecht verspreid worden. 
En wie weet, dwarrelen ze wel op de juiste plekjes neer... 

Ik kijk er alvast naar uit! 
Bedankt om me te helpen groeien.

 
Liefs,

 
      De Cosmogolem         

 
 

(*) Alle info en updates over mijn komst naar Anderlecht lezen jullie op www.cosmogolem.com/connekt
Kunnen jullie er niet bij zijn? Bezorg me zeker al jullie kunstwerkjes via Instagram of TikTok! 

#cosmogolemconnekt #dreamnotrestad en stuur foto's naar anna@metx.be

http://www.cosmogolem.com/connekt
mailto:anna@metx.be

