De striproute komt naar Haren:
Stoppeltje komt de basisschool opfleuren
16 september 2020, Stad Brussel - De stripmuur van Stoppeltje werd vandaag ingehuldigd op een
van de muren van de basisschool van Haren. De muurschildering is ook zichtbaar vanaf de straat en
werd gerealiseerd in nauw overleg met de Harenaars en de leerlingen van de school. Hiermee houdt
de striproute van de Stad Brussel voor het eerst halt in deze wijk. Naast deze zullen er binnenkort
nog verschillende andere kleurrijke muurschilderingen in de Harense straten opduiken, zodat ook
deze wijk deel uitmaakt van de bekende Brusselse route.
De muurschildering van Stoppeltje, het bij kinderen populaire figuurtje van Pierre Bailly en Céline
Fraipont, werd vandaag ingehuldigd op een van de muren van de Harense basisschool (Parochiestraat
34). Ook vanaf de straat is deze stripmuur te bewonderen. Stoppeltje is een stripreeks zonder tekst,
zodat de avonturen van deze held ook voor de allerkleinsten al gemakkelijk te volgen zijn. Het is vaak
de eerste strip die jonge kinderen in handen krijgen. De perfecte keuze dus om de striproute van de
Stad Brussel in de wijk te introduceren.
"De Harenaars hebben hun wens voor kleurrijke stripmuren geuit. Wij wilden sowieso de striproute
uitbreiden naar alle Brusselse wijken. De bewoners gaven ons een reeks plaatsen en ook thema's die
ze graag op hun muren afgebeeld wilden zien, samen met een lijst van hun favoriete auteurs. Voor de
muur van de basisschool viel de keuze op Stoppeltje. De auteur Pierre Bailly is ter plaatse geweest om
kennis te maken met de buurtbewoners en de leerlingen van de school. Met de input van deze
ontmoetingen op zak creëerde hij een kleurrijk universum, waar in het bijzonder witloof in voorkomt,
het witte goud dat zo belangrijk is voor de identiteit van de wijk", aldus Arnaud Pinxteren, Schepen
van Stadsvernieuwing van Stad Brussel.
Naast de creatie van plaatsen en de ontwikkeling van vernieuwde pedagogieën is ook de verfraaiing
en renovatie van onze gebouwen voor ons van cruciaal belang.
We zorgen namelijk voor een aangename omgeving die bevorderlijk is voor het leren, een essentiële
voorwaarde voor het welzijn van onze teams en onze studenten. Hier, op de Harense basisschool, is
de afgelopen 5 jaar bijna 1,5 miljoen euro geïnvesteerd om de leefomgeving van onze kinderen te
verbeteren, het etablissement volledig te renoveren en het zelfs avant-gardistisch te maken in
bepaalde gebieden.
"Dit fresco vervolledigt de volledige renovatie van de school met een final touch die niet zonder
betekenis is voor onze Organiserende Kracht, aangezien dit karakter in overeenstemming is met onze
waarden, onze methodes en ons educatief project, dat de principes van tolerantie en de ontwikkeling

van het kritisch denken bevordert", zegt Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig Openbaar
Onderwijs.
“De keuze om deze muur met allerlei soorten groen te bedekken kwam al snel uit de gesprekken met
de bewoners en schoolkinderen van Haren. De striproute verlaat het centrum, en hier is Stoppeltje
omgeven door natuur: bomen, bloemen, fruit en groenten, insecten en vogels … Let ook op het witloof,
symbool van dit sympathieke en ietwat ingesloten ‘dorp in de stad’, en kijk ook zeker naar de trompet
naast het witloof!”, besluiten de auteurs van Stoppeltje Céline Fraipont en Pierre Bailly.
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