In de schoenen van… Leonie Gossens

Wie past deze schoenen?
‘Ik ben Leonie Gossens, projectleider bij Babel Den Bosch. Ik woon in Waalwijk en ik studeer in
deeltijd fotografie, omdat ik niet alleen maar andere mensen wil inspireren en motiveren, maar het
ook heel fijn vind om zelf creatief bezig te zijn.’

Leonie Gossens bij Babel

Wat zei je vroeger dat je later wilde worden?
‘Volgens mij wilde ik van alles en nog wat worden. Toen ik in groep acht zat, had ik een reisboekje
over Griekenland en had ik bedacht dat ik wel gids wilde worden bij archeologische opgravingen.
Inmiddels ben ik nog steeds niet in Athene geweest, dus die staat nog op mijn to-do lijst.’
Hoe verliep jouw loopbaan?
'Ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik mijn propedeuse Nederlands heb
gedaan en daarna de bovenbouwstudie Kunst -en Kunstbeleid. En ik heb een minor in
theaterwetenschap in Antwerpen gevolgd. Ik heb verschillende bijbaantjes gehad. Zo ben ik een
museumgids geweest, heb ik een tijdje in het ziekenhuis gewerkt en heb ik lang in het bestuur van
Kunstenfestival ArtiBosch gezeten. Vanaf daar ben ik langzaam steeds meer in werk in de kunstsector
gerold. De werkzaamheden van Babel spraken mij erg aan, waardoor ik tien jaar geleden de keuze
heb gemaakt om hier te gaan werken. En dat bevalt nog steeds heel erg goed.’

Zou je jezelf omschrijven als een ondernemend type?
‘Ja. Ik zoek steeds nieuwe dingen om te leren en uit te proberen. Beredeneerd experimenteren
binnen een veilige marge, zeg maar. En ik vind het ook fijn om andere mensen mee te nemen in zo’n
proces.’
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
‘Waarschijnlijk een vogel. Een vogel kan makkelijk van A naar B, heeft overzicht, en kan snel ergens
heen gaan en weer snel door naar iets anders. Ik ben verder niet zo hypersportief dat ik kan skiën
ofzo, maar een looping door de lucht maken lijkt me wel leuk. Dus een klein vogeltje dat lekker vrij
rondfladdert.’
Wat zou je later willen worden?
‘Voorlopig vermaak ik me nog wel bij Babel. Daarbij wil ik mezelf blijven uitdagen, een zo open
mogelijke blik houden en nieuwe dingen blijven leren. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en alles wat
ik doe een stap verder brengen. En ik hoop in de toekomst mijn eigen fotoboek uit te brengen.’
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