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En 2015 is goed begonnen… 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij bericht, dat 2014 een “bewogen en zeer constructief jaar” is 
geweest voor Stichting KIVI. Welnu, iets dergelijks lijkt voor dit jaar ook te gaan gelden.  
In deze nieuwsbrief vind je de volgende onderwerpen: 
* Het vernieuwde bestuur van Stichting KIVI is volop doende activiteiten en plannen te 
ontwikkelen.  
* Workshops en projecten van enkele aanbieders van Stichting KIVI en een stagiaire van Studio 
Xplo.  
* Boudewijn Peters, onze nieuwe penningmeester, stelt zich voor.  
 

 

Een woordje van onze voorzitter 
Bestuurswisseling 
Onze penningmeester heeft afscheid genomen, nogmaals dank aan Ann van Loon dat ze vele jaren de 
penningen heeft beheerd! En  hartelijk welkom aan haar opvolger Boudewijn Peters. 
 
Meerjarige donatie Adeline Janssens Stichting 
Dankzij een ruimhartige schenking van de Adeline Janssens Stichting wordt het mogelijk drie jaar lang 
schilderlessen voor visueel gehandicapten door Studio XPLO te financieren. Voor 2016 en 2017 zullen wij 
nog aanvullende co-financiering moeten verwerven, mocht u daar aan mee willen werken horen we dat 
graag! 
 
KIVI & de toekomst 
Wij zijn gestart met de herijking van onze visie, missie en strategie, die in de komende maanden zal leiden 
tot het beleidsplan 2015-2018. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met KIVI-partners, gedeputeerde Van 
Haaften (cultuur, Provincie Noord-Brabant), wethouder Hendrickx (cultuur, Tilburg), het team van ArtFact, 
en anderen. Speerpunt voor KIVI is in iedere geval haar intermediare functie versterken tussen 
professionele kunstenaars en daaraan verwante leveranciers enerzijds en afnemers anderzijds. Dat kan 
gaan om subsidie aanvragen, al dan niet gekoppeld aan kunst&cultuur-evenementen, 
(samenwerkings)projecten, cursussen, exposities, enz. De nadruk ligt hierbij op de activiteiten voor moeilijk 
bereikbare groepen in de samenleving en de zorgsector. Wij houden u op de hoogte! 
 
KIVI = Kunst Is Voor Iedereen 
Dus dagen wij u uit ideeën, suggesties, vragen en eventuele plannen met ons te delen,  
wij willen u graag helpen! 

Toon de Boer 

 



 

 
Stichting Weergaaf in geur en kleur in het Van Abbemuseum 

 
De zesde editie van Young Art Night in het Van Abbe Museum leverde op 11 april 2015 een avond  
op voor jonge kunstenaars, muziekliefhebbers, levensgenieters en voor iedereen die de wereld 
net even anders wil zien. 

Alle zintuigen kwamen aan bod, er waren zelfs speciale rondleidingen voor doven en 
slechthorenden waarbij de kunstwerken mochten worden aangeraakt. Carlijn Stevens (concept en 
geur) bracht samen met Sarah Bostoen (dans) en Johan Reijnders (slagwerk) een performance op 
zaal. De geurografie, een choreografie met geur, was een bijzondere onderbreking tijdens het 
museumbezoek. De geuren waren gebaseerd op de kunstwerken die in de zaal te zien zijn en dus 
speciaal ontwikkeld en gekozen voor deze avond. Het rook onder andere naar vers gemaaid gras, 
rozen, benzine en pepermunt. Dans en slagwerk was volledig geïmproviseerd, met elkaar en de 
geuren als inspiratie.  

Op https://www.facebook.com/Geurbeleving zie je een korte impressie van de performance. En 
hoe fantastisch zou het zijn als je de geuren er ook bij kon ruiken! 

 

Foto’s: Bram Saeys en het Van Abbemuseum. 

 

 

 
  

http://vanabbemuseum.nl/programma/detail/?tx_vabdisplay_pi1%5Bptype%5D=20&tx_vabdisplay_pi1%5Bproject%5D=1629
https://www.facebook.com/Geurbeleving


 

 
Blind schilderen tijdens NL Doet 

 
Onze maatschappij is steeds meer visueel ingesteld, maar kijken we wel alleen met onze ogen? 
Zie je wel(?) is een project dat de bestaande kunst te buiten gaat en een bredere werking in de 
maatschappij nastreeft: door middel van  kunstbeoefening en -beleving in verschillende disciplines 
spreken we alle zintuigen aan. 
 
Een aantal mensen hebben op 20 en 21 maart in het teken van NL Doet ervaren hoe het is om 
blind te schilderen.  Het schilderen was slechts een middel ter bewustwording en inleving in de 
belevingswereld van iemand met een visuele beperking. Niet alleen het schilderen was spannend, 
maar ook de confrontatie met 4 uur functioneren met een blinddoek op was erg heftig: 
weerstand, geduld, concentratie, vermoeienis, gezelligheid, communicatie, met het moment bezig 
zijn i.p.v. met het resultaat… allemaal zaken die aan de orde kwamen. Uiteindelijk leverde het nog 
een hoop leuke resultaten op ook. 
 
De maatjes van NL Doet ondersteunden de deelnemers en werden bewust van de nodige 
duidelijke communicatie met hun maatje. Ook voor hen was het een enerverende en leerzame 
middag. Al met al een geslaagd project dus! 
 

                  
 
 
Meer foto’s van de workshops zijn te vinden op facebook:  
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805060072906445.1073741835.274592362619888
&type=1 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806534459425673.1073741836.274592362619888
&type=3 

 
 
  

http://ziejewel.org/index.php
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805060072906445.1073741835.274592362619888&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.805060072906445.1073741835.274592362619888&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806534459425673.1073741836.274592362619888&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806534459425673.1073741836.274592362619888&type=3


 

 
Workshop Pimp je oude kleding tot trendy nieuwe! 

 

Zaterdag 28 maart hebben wij, Tess en Rowan, stagiaires van Studio 

Xplo, een geheel zelf bedachte workshop gegeven voor kinderen: Pimp 

je oude kleding tot trendy nieuwe! Iedereen in de leeftijd tussen 4 en 18 

jaar mocht meedoen. 

 

Op de dag dat het zover was stroomden de kinderen onverwachts in 

groepjes naar binnen en het atelier van Jofke werd steeds voller. Alles 

stond klaar en de kinderen waren enthousiast. 

Toen we uiteindelijk echt aan de slag gingen, gaven wij als organisatoren 

van de workshop, een kleine introductie waarnaar de jongeren geboeid 

luisterden en waarop ze vragen stelden. 

 

De workshop bleek erg goed te passen bij alle leeftijden van de jongeren 

die aanwezig waren. De wat kleinere kinderen waren vooral lekker aan 

het kliederen met verf en aardappel vormpjes. De oudere jongeren gingen aan de slag met de graffiti 

spuitbussen en met schuurpapier waarmee ze hun kleding een ruwe uitstraling konden geven. 

We hadden een speciaal hoekje gemaakt waar de jongeren letterlijk konden gooien met verf als ze dat 

wilden, maar uiteindelijk was een apart hoekje niet nodig geweest; aan het einde leek het alsof er gegooid 

was in de hele ruimte. Hierdoor was goed te zien dat de jongeren plezier hebben gehad. 

 

Het was erg leuk om dit te organiseren en om te zien dat het zo’n succes was. Iedereen deed goed zijn best 
maar het was ook leuk om te doen voor de jongeren. Er zijn leuke, grappige maar ook mooie trendy kleren 
uit gekomen! 
 

  

  



 

 

Boudewijn Peters, nieuwe penningmeester van Stichting KIVI 
 
De nieuwe penningmeester van KiVi.  
Zelf gek op kunst. 
Film, foto, literatuur, (klassieke) muziek, musea, architectuur.  
Als het maar raakt, prikkelt.  
Kon er zelf geen hout van.  
Jankend naar de pianoles (omdat het moest). 
Een zesje voor handvaardigheid, voor de spreekwoordelijke vlijt.  
Een wonder dat ik er geen trauma of rancune aan heb overgehouden. 
Integendeel. 
Veelvratig kunstzoeker.  
En heel klein beetje producent. 
Schrijfsels die voor dichtsels door kunnen gaan. 
Foto's van tandpastavlekken en vogelpoep die de Vollskrant halen. 
Daar houdt het dan ook op.  
O neen, ook nog verstand van geld. 
Jarenlang financieel directeur geweest. 
Bij het Ministerie van Financiën en het UMC Utrecht.  
Nu op zoek naar ander werk. 
Omdat mijn pad opeens niet bleek te bestaan uit louter rozen. 
De doornen worden thans gevoeld.  
Kunst is voor iedereen. 
Die het wil zien of in de meest brede zin van het woord wil voelen. 
Die laatste zin lijkt een soort disclaimer; dus toch niet voor iedereen. 
Een snobbig dingetje. 
Maar hier ligt juist een accent in de ambitie van KIVI. 
Ondersteun kunstenaars, maak kunstbeoefening toegankelijk en stimuleer de kunstbeleving. 
Ik wil er me voor inzetten en hoop ook van waarde te zijn. 
Houd me aanbevolen voor contacten en tips.  
 
Kunstminnende groet, 
 
Boudewijn Peters 

 

 
Filmpje “Zie je wel(?), expositie voor de zintuigen” 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij een overzichtsfilmpje van deze expositie aan, die in januari 
in zorgcentrum Koningsvoorde te bezichtigen was. Het filmpje was toen nog in de maak, maar is 
inmiddels via onze website (en You Tube) te bekijken.  

 

 
Dank voor jullie aandacht en nog steeds: 

…op een mooiere maatschappij voor iedereen! 

http://www.kunstisvooriedereen.nl/gerealiseerdeProjecten.php#ziejewel

