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“Ja” tegen een 
inclusief 
Sinterklaasfeest 

 

Op initiatief van schepen van Gelijke Kansen Jérémie Drouart, en met de steun van burgemeester 

van Anderlecht Fabrice Cumps en het schepencollege, stelt de gemeente Anderlecht een 

vernieuwende Sinterklaasvoorstelling voor. Deze is niet alleen bedoeld om kinderen te vermaken, 

maar ook om een inclusieve versie van deze kinderlegende te brengen. 

 

Iedereen - of toch bijna - kent het verhaal van Sinterklaas. Elk jaar ontdekt een nieuwe groep kinderen vol 

verwondering alles over deze legende. Om die te vertellen, heeft de gemeente Anderlecht, in het kader 

van Gelijke Kansen en als onderdeel van een langetermijnproject, samen met vzw Belgîk MoJaïk een 

schimmenspel samengesteld over het verhaal van Sinterklaas. In deze unieke voorstelling wordt de strijd 

aangegaan met stereotypen in verband met huidskleur en geslacht. 

 

"Zwarte Piet werd lang voorgesteld met grote lippen, een Afrikaanse stijl en in de rol van de slechterik. Wij 

willen deze stereotypen doorbreken en tegelijkertijd bijdragen aan een mentaliteitswijziging. Daarom 

maakt Zwarte Piet plaats voor de beste vriend van Sinterklaas, Sint Maurice! Het doel is natuurlijk niet om 

de geschiedenis te herschrijven, maar om deze traditie te laten evolueren naar één met meer inclusie. De 

voorstelling zal bijvoorbeeld ook uitleggen dat een blauwe vrachtwagen niet alleen voor jongens is, of dat 

een pop niet alleen voor meisjes is",  legt Jérémie Drouart, schepen van Gelijke Kansen, uit. 

 

“De eerste editie, rond het thema racisme, vond plaats in 2021 en was een groot succes. Het is belangrijk 

voor ons om alle vormen van discriminatie te bestrijden en onderwijs hierrond begint al in de kindertijd", 

voegt Fabrice Cumps, burgemeester van Anderlecht, eraan toe. 
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Na de voorstelling kunnen de kinderen zowel Sinterklaas als Sint-Maurice ontmoeten. 

 

Praktische informatie : 

 

Gratis voorstellingen voor alle leeftijden op 03/12 (15u) en 04/12 (10u30 & 15u). 

Espace 16 Arts - Rossinistraat 16 1070 Anderlecht 


