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Informatie
Ontvangen subsidie van de Adeline Janssens Stichting
Tot groot genoegen van KIVI heeft de Adeline Janssens Stichting € 3.000 subsidie toegekend.
Dankzij deze subsidie gaat de schildercursus voor blinden en slechtzienden in 2017 weer door.
Wist je dat jij als partner van Stichting KIVI ook subsidie kunt aanvragen?
Zijn er projecten waar jij als kunstenaar subsidie voor wil aanvragen?
Informeer dan naar de voorwaarden om dit uit naam van Stichting KIVI te doen.
Over onze nieuwe partner Mikxs
Het leven is een groot avontuur dat je het meest optimaal kunt beleven als je daar al je
zintuigen bij kunt gebruiken. Maar wat als je niet beschikt over alle zintuigen of deze juist
teveel worden geprikkeld waardoor je niet echt kunt genieten?
Mikxs draagt een steentje bij om deze mensen ook optimaal van hun avontuur te kunnen laten
genieten, door samen te bouwen aan een creatieve oplossing. Met het project Oren en Ogen
tekort werken wij aan de toegankelijkheid van musea voor mensen met een visuele of
auditieve beperking want kunst moet voor iedereen toegankelijk zijn. We werken daarvoor
bijvoorbeeld aan de introductie van audiodescriptie in de museumwereld. Sinds kort is Mikxs
partner van Stichting KIVI en Zie je wel(?). Elvera van Leeuwen.
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Agenda
ZieZo-beurs 24 en 25 maart 2017 Jaarbeurs Utrecht
Deze jaarlijkse beurs voor blinden en slechtzienden vond dit jaar plaats in de Jaarbeurs in
Utrecht en wij waren erbij. Tussen de taststokken en geleidehonden door baanden we ons
een weg om contact te leggen met de vele standhouders, waaronder Stichting Komt het Zien!.
Ook was het leuk om te zien dat honderden bezoekers vol enthousiasme de Taktila® stand
bezochten. Het was zo druk in en om deze stand dat we hen niet konden bereiken. Gelukkig
was op afstand goed te zien dat het de meest kleurrijke en inspirerende stand van de beurs
was!
Relatiebijeenkomsten Eat & Greet
Wij kijken voldaan terug op onze eerste twee Eat & Greet-bijeenkomsten. Onze coördinator
Jofke van Loon vertelde over de drijfveer, de missie en meerwaarde voor alle betrokkenen.
Het uitgangspunt van de bijeenkomsten was:
 Hoe kun jij anderen helpen?
 Wat kan een ander doen om jou te helpen?
Met kunst als de verbindende factor.
Er werd volop genetwerkt met als direct resultaat dat er diverse matches uitkwamen. Dat is
waar we het voor doen: samenwerking!
Wil jij er de volgende keer bij zijn?
Reserveer dan maandag 11 september 2017 alvast in je agenda en laat ons weten dat je bij de
volgende Eat & Greet zult zijn.
.
Taktila® Symposium 11 juni 2017
Op zondagmiddag 11 juni 2017 wordt er een Taktila® Symposium georganiseerd in De Poorten
in Tilburg. Taktila® is een voelbaar kleurensysteem, waarmee kleurbeleving en beeldinformatie kan worden overgebracht aan blinde en slechtziende mensen.
De meerwaarden, effecten en nieuwe koers van Taktila® worden gepresenteerd door een
aantal sprekers. Verder kun je gratis kennismaken met alle mogelijkheden die Taktila® biedt.
Het doel van dit symposium is om samenwerkingen af te tasten. Ben je benieuwd óf en hoe
Taktila® iets voor jouw organisatie of klanten kan betekenen?
Download de flyer over het symposium en/of schrijf je direct gratis in.
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Oproepen
KIVI-Light en oproep nieuwe bestuursleden
Met een light-doelstelling in het vizier gaat KIVI voor een organische route. Dit komt erop neer
dat we onze oren en ogen open houden, culturele behoeften op ons pad peilen en partijen bij
elkaar brengen om deze behoeften te vervullen.
Samen staan we sterk en kunnen we de wereld meer kleur geven voor iedereen!
Voel jij je geroepen om onze missie mee te dragen?
Heb je ervaring in de zorg, culturele sector, ambtenarij, politiek en/of heb je een vlotte
'marketing'-babbel?
Wij staan open voor geschikte kandidaten die ons bestuur willen versterken.
Bij interesse kun je een mailtje (met CV) sturen voor een kennismakingsgesprek.
Oproep nieuwe partners




Ben je professioneel met kunst & cultuur bezig?
Richt je jouw aanbod op een specifieke doelgroep?
Ben je wel eens op zoek naar andere ondernemers of organisaties om mee samen te werken?

Dan is het misschien tijd om (gratis) partner te worden van Stichting KIVI.
Meer info op onze website.
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