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Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het onzichtbare ervaren. 

Een collegereeks door Oyfo Techniekmuseum, Natura Docet Wonderryck Twente en 
Drawing Centre Diepenheim. Voor kinderen van 8 tm 12 jaar. 

20 november 2022 – Hoe zien de wezentjes op jouw lichaam eruit?

Elf kinderen en hun ouders melden zich bij de Drawing Studio en worden welkom 
geheten door Zakia el Abodi en Susanne Dolman. 

Nadat de ouders Diepenheim ingetrokken zijn, praten we met de kinderen over de 
colleges bij Oyfo en Natura Docet en wat ze daar hebben gedaan. 

We hebben gepraat over welke dingen wel bestaan, maar niet zichtbaar zijn. 
Natuurlijk werden bacteriën, microben en micro-organismen benoemd, maar ook 
gedachten, dromen en geheimen. 

In groepjes van twee of vier hebben de kinderen gewerkt aan hun grote tekeningen 
van onzichtbare dingen. Zakia heeft de kinderen begeleidt en hun werken besproken.

Zakia: “Wat me het meest is bijgebleven van de kinderen en de workshop is hun 
natuurlijke realisatie dat er een hele rijke onzichtbare wereld bestaat, die soms wel 
zichtbaar wordt onder een microscoop (zoals bij microben) maar veel onzichtbare 
dingen blijven onzichtbaar. En dat de onzichtbare wereld wel zichtbaar gemaakt kan 
worden via je fantasie, verbeelding en het tekenen.”

Sommige kinderen waren al sneller klaar dan de anderen en hebben wat kleinere 
tekeningen gemaakt en een uitleg geschreven over hun onzichtbare wezens. 

‘ik hep de hersens fan mij junikoorn geteekent’ . (Vrij vertaald: ‘ik heb de hersens 
van mijn eenhoorn getekend’.) – Ita  

‘het is iets wat je niet kunt zien. Het is c o twee. de bloemen betekend dat de lucht 
wordt gemaakt en de pijlen betekend dat het wordt hergebruikt.’ – Benthe 

‘Wij hebben een meisje getekend die in het gras ligt te denken aan haar geheim. Tip:
er zit een hint over het geheim in de tekening.’ 

‘Aliën van andere planeer genaamd: zjkzlprfzqknkmhgksvvvv (aliën taal). Hij is boos 
want hij is klein.’ 

‘iedereen heeft wel een gekke kant daarom heb ik Lucy bedacht zij is mijn gekke 
kant’ 

‘mijne heet poepiedrol. en hij poept vaak. en dat is bij hem een gewoonte. in zijn 
poep zit een hoop vitamines. dat was het’ 


