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Beste mensen, 

 
Dag beste mensen, 

 

 

Stichting KIVI bestaat net een jaar en we willen jullie met deze nieuwsbrief trots mededelen wat we 
in deze korte tijd allemaal hebben bereikt! 

1. Ons beleid 
2. Onze website herschreven 
3. Carlijn Stevens over Weergaaf 
4. Kunst met de zintuigen als inspiratie verdient een steuntje in de rug 
5. Werkgroep ‘benaderen potentiële afnemers’ 
6. Stichting KIVI op de Beursvloer 
7. Art 4all 
8. Stichting KIVI wint een waardebon van het Prins Bernhard Cultuurfonds 

 

1. Ons beleid 
We hebben het afgelopen half jaar hard gewerkt achter de schermen! 
Tijdens een aantal heidagen en diverse extra vergaderingen hebben we flink nagedacht over wat Stichting 
KIVI doet en wat juist niet. Marlou Vrijsen heeft dit samen met Jofke van Loon samengevat tot: Het 
beleid. Dit is sinds kort te vinden op onze website onder ‘organisatie’. 
 
Wil je weten wat de voordelen zijn voor aanbieders om aan te sluiten bij Stichting KIVI of wat Stichting 
KIVI kan betekenen voor een zorginstelling? Wat de drijfveer was om Stichting KIVI te starten en wat onze 
plannen zijn voor de komende jaren? Dat staat allemaal in ons beleid! 
 

 
2. Onze website herschreven 
Bureau TextVast sponsorde het herschrijven van de website van Stichting KIVI. Jofke van Loon heeft in de 
zomer de oude tekst vervangen door de nieuwe voor een duidelijkere communicatie naar bezoekers van 
onze site. Hiermee beogen we dat voor iedereen duidelijk wordt wat Stichting KIVI voor hem of haar kan 
betekenen. Kijk maar: www.kunstisvooriedereen.nl 
 
3. Carlijn Stevens over Weergaaf 
Wij laten voortaan iedere nieuwsbrief een van onze aanbieders zichzelf kort introduceren.  
Carlijn Stevens van Weergaaf komt als eerste aan bod:  

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/tilburg/sponsoring_en_cooperatief_dividend/stemming_steuntje_in_de_rug_ledenverkiezing/default.html/cd-anonymous-web/cooperative-dividend/1669209215/ver=2.0/rparam=page=showCandidates.wsp
http://www.textvast.nl/
http://www.kunstisvooriedereen.nl/
http://www.weergaaf.nl/


 

“Aangenaam, ik ben Carlijn Stevens. Zorgen voor een fantastisch welzijn binnen de (ouderen)zorg. Dát is 
mijn taak. Dat maak ik waar. Bureau Weergaaf bedenkt en ontwikkelt interactieve meubels en interieurs. 
We laten je beleven hoe ontmoeting en interactie gefaciliteerd worden door de juiste omgeving. Dit zorgt 
voor een beter welzijn. Een voorbeeld hiervan is de reminiscentieruimte bij Servicecentrum Het Laar. Kijk 
hier voor een indruk. Wat kan ik voor u betekenen?” 
 

4. Kunst met de zintuigen als inspiratie verdient een steuntje in de rug 
Stichting KIVI krijgt een steuntje in de rug van Rabobank Tilburg e.o. voor het project ‘Kunst met de 
zintuigen als inspiratie’. Een groep blinden en slechtzienden zal onder begeleiding van kunstenares Jofke 
van Loon kunst maken op de tast, op het gehoor, met het reukzintuig en wie weet gaat er geproefd 
worden. Allemaal afhankelijk van waar de belevingswereld van de deelnemers toe leidt.  
30 oktober wordt de prijs uitgereikt en de hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal stemmen 
van de leden van de Rabobank. Ben je lid van de Rabobank?  
Kijk op de website van de Rabobank en stem a.u.b. (tot 26 september) op ons!  
 

 
5. Onze werkgroep ‘Benaderen potentiële afnemers is begonnen’ 
Carlijn Stevens, Gaby Verwijmeren en Ann van Loon gaan in september voor de tweede keer aan tafel om 
een plan op te stellen: Hoe kunnen we zo efficiënt mogelijk zoveel mogelijk zorg- en welzijninstellingen, 
maatschappelijke organisaties en scholen op de hoogte brengen van het bestaan en de meerwaarde van 
Stichting KIVI voor hun organisatie. ‘Wat is hun behoefte en wat kunnen wij daarin betekenen?’ 
 

 
6. Stichting KIVI op de Beursvloer 
Maandag 8 oktober 2012 staat Stichting KIVI als maatschappelijke organisatie op de Beursvloer in Tilburg, 
waar goederen en diensten belangeloos worden verhandeld. Wij gaan voor een aantal praktische zaken, 
zoals ergonomische bureaustoelen voor onze vrijwilligers, een all-in-one printer en een telefoon met 
doorkiesmenu. 
 

  
7. Art 4all 
Na de grote Kunst Happening op zondag 3 juni, heeft KIVI in het teken van Art 4all bezoekers kennis laten 
maken met haar aanbod tijdens Festival Xplosief in Gilze en de Kunstpromenade aan de 
Schouwburgpromenade in Tilburg.  
16 December zal zij een kunstpleintje creëren aan het St. Annaplein in het teken van Winter in Zuid.  
Op de website vind je meer informatie over en vooral leuke filmpjes van onze Art 4all-evenementen. 
 

 

8. Stichting KIVI wint een waardebon van het Prins Bernhard Cultuurfonds  
Stichting KIVI won een waardebon voor professionalisering van haar organisatie. 
De Sesam Academie zal vijf dagdelen met de nodige medewerkers van Stichting KIVI aan tafel gaan zitten om 
te adviseren in de aanpak voor het bereiken van de gestelde doelen. 11 september is het begin gemaakt! 

- In december ontvang je onze volgende nieuwsbrief en ondertussen volg je ons op facebook.   
- We hebben ook een groep aangemaakt waarin we impressies van onze Art 4all-activiteiten delen.  
- Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een mail naar: info@kunstisvooriedereen.nl  

 

Op een vruchtbare samenwerking! 

http://www.weergaaf.nl/reminiscentie/
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/tilburg/sponsoring_en_cooperatief_dividend/stemming_steuntje_in_de_rug_ledenverkiezing/default.html/cd-anonymous-web/cooperative-dividend/1669209215/ver=2.0/rparam=page=showCandidates.wsp
http://www.beursvloertilburg.nl/
http://www.studioxplo.nl/teksten/FestivalXplosief.php
http://www.kunstisvooriedereen.nl/Paginas/Art4All.php#schouwburg
http://www.kunstisvooriedereen.nl/Paginas/Art4All.php#schouwburg
http://www.kunstisvooriedereen.nl/Paginas/Art4All.php
https://www.sesamacademie.nl/?ac=CMS+Version%3A+sesam&windowuid=uid504624f0bb5de
https://www.facebook.com/groups/kunstisvooriedereen/
https://www.facebook.com/groups/333509050029181/
mailto:info@kunstisvooriedereen.nl

