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Over onze nieuwe voorzitter
Museum4all
Kunst met de zintuigen als inspiratie tijdens NL Doet
Onze plannen voor kant-en-klare cultuurpakketten
5. Wij zijn op zoek naar een nieuwe Secretaris en Penningmeester

1. Over Laura Hoogstraten, onze nieuwe voorzitter!
Laura is per februari 2013 voorzitter. Zij heeft als achtergrond SPH met specialisatie Organisatie &
Management. Zij heeft bij verschillende werkgevers gewerkt en de laatste 6 jaar bij Bartiméus, een instelling
voor blinden en slechtzienden. Zij heeft daar gewerkt als cursusadviseur en beleidsmedewerker en heeft
binnen het cursuscentrum van Bartiméus de externe scholingen opgezet en gecoördineerd. Daarnaast is zij
raadslid in de gemeente Zeist voor GroenLinks. Met de haar portefeuille Samenleving streeft Laura er naar dat
emancipatie en participatie een structureel onderdeel is voor de burgers in Zeist.
Kunst is niet vreemd voor Laura, ze heeft veel geschilderd en gebeeldhouwd. Door werk, drukte en gezin zijn
deze activiteiten wat minder op het moment. Dit neemt niet weg dat creativiteit, kunst en toegankelijk maken
van kunst en cultuur precies in haar straatje passen. Ze vindt het dan ook een eer om voorzitter te mogen zijn
van Stichting KIVI.
Haar ambitie is om Stichting KIVI een begrip te laten zijn in de kunst- en cultuurwereld op het gebied van
toegankelijkheid: ‘Men moet aan KIVI denken als er vraagstukken zijn rondom toegankelijkheid. Je kunt er
terecht met vragen over toegankelijkheid, voor prachtige kunst, cursussen en opleidingen of deelname aan
beurzen en exposities in combinatie met toegankelijkheid. Kunst is voor iedereen en wij nemen geen
genoegen met minder,’ Laura Hoogstraten.
Laura kun je volgen op LinkedIn en Twitter: @LauraH00g

2. Museum4all: online gids voor toegankelijke Musea
Karlijn de Winter is initiatiefnemer van Museum4all, een nieuwe partner van Stichting KIVI.
Zij vertelt kort wat Museum4all inhoudt:
Naar een museum als je minder goed ziet? Natuurlijk kan dat! Museum4all is een online museumgids met
speciale aandacht voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Je ontdekt er bijvoorbeeld in
welke musea je stukken mag aanraken en waar een audiotour beschikbaar is.
Museum4all wil musea inspireren om meer rekening te houden met mensen die minder goed zien, een
enorme groep potentiële bezoekers die met de vergrijzing alleen maar toeneemt. De website is nog volop in
ontwikkeling en is gefinancierd door middel van crowdfunding. Kijk op www.museum4all.eu/ of meld je aan
voor de nieuwsbrief via info@museum4all.eu.

3. Kunst met de zintuigen als inspiratie tijdens NL Doet
15 en 16 maart was het weer NL Doet. Stichting KIVI zette externe en interne vrijwilligers in tijdens een
schilderworkshop voor blinden en slechtzienden. Het werk dat deze middag is gemaakt wordt samen met
ander werk door mensen met een visuele beperking tentoongesteld. Zondagmiddag 26 mei wordt deze
expositie geopend in het teken van de Week van de Amateurkunst in De Verdieping in Tilburg.

4. Onze plannen voor kant-en-klare cultuurpaketten
In april gaan Laura Hoogstraten, Carlijn Stevens en Jofke van Loon om de tafel zitten om kant-en-klare
cultuurpakketten samen te stellen. Zo’n product kan een leuk programma cultuureducatie of naschoolse
activiteiten zijn en ook advisering, ontwerp en realisering op maat voor bedrijven. Een pakket kan een
originele teambuilding of -training bieden of een bijzonder activiteitenprogramma voor de zorg. Bent u op
zoek naar een compleet verzorgd programma of ontwerp, dan hoeft u niet verder te zoeken. Dát doen wij voor
u! En zoals u van Stichting KIVI gewend bent, zijn al onze aanbieders professionele ondernemers binnen de
culturele sector.
In de loop van het jaar zal onze website hierop worden aangepast.

5. KIVI zoekt nieuwe aanbieders en bestuursleden!
Omdat we willen professionaliseren, zoeken we naast professionele aanbieders die ons aanbod kunnen
versterken ook een nieuwe secretaris en penningmeester. Elke Meulendijks heeft afscheid van ons genomen
en binnenkort zal Ann van Loon dat doen, zodra we een goede match hebben gevonden.
Op onze website staan de vacatures. Bent of kent u iemand met ervaring en een goed netwerk? Neem dan
gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

…op een mooiere maatschappij voor iedereen!

