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 De dingen lopen soms een beetje door elkaar!  
 De Kunstenaars Vereniging Flevoland en stichting de Zijderups
 lijken heel verschillende organisaties, en dat zijn ze op zichzelf ook wel,
 maar er zijn heel veel overlappingen. 
 
 Het project Ik teken voor je is een duidelijk Zijderups-project, (sociaal-
 maatschappelijk) dat wordt geleid door mij. De kern is eenvoudig:  
 er wordt getekend op ansichtkaartformaat en de tekeningen  die klaar zijn, 
 worden verstuurd naar mensen die door de post verrast worden 
 en die het hopelijk waarderen. Doordat het project is gesubsidieerd, kost 
 deelname geen geld. Elke donderdagmorgen wordt er getekend, op mijn atelier -
 het zorgatelier in Woonzorgcentrum Archipel, in Almere Literatuurwijk. 
 Van 9.00 uur tot 13.00 uur. Poëziestraat 166. 

 Het concept is dus eenvoudig en het is makkelijk om het op andere plekken en
 met andere groepen te herhalen. Het werkt altijd! De sfeer is snel goed en 
 doordat je de tekeningen voor iemand anders maakt, voelen de deelnemers niet 
 de noodzaak om topkunst te maken. Juist doordat de druk wegvalt, maken ze
 juist verrassend goed werk.

 We gaan dit project volgend jaar hopelijk ook vanuit de KVF organiseren, 
 in andere delen van Flevoland. 
 



    
  
  
  

  Elke donderdag haal ik ook drie kinderen op van basisschool De Omnibus. 
  Steeds drie andere kinderen, van groep 4. De kinderen brengen een speciale
  sfeer met zich mee mee die heel goed past bij de onbevangen      
  houding van de volwassen tekenaars. 
 
  Er zijn inmiddels al heel veel tekeningen gemaakt en weggeven. 
  We hebben ze wel op foto. In deze CUNST PS een greep uit de gemaakte
  tekeningen. In dit overzicht zie je het plezier waarmee ze gemaakt zijn. 
  Je ziet ook het gemak. Het is echt waar: iedereen kan tekenen! 
 
  Hierbij ook een dankwoord aan de subsidiënten! 
  Het project is mogelijk gemaakt door subsidie van Fonds voor 
  Cultuurparticipatie, Fonds Sluyterman Van Loo, de gemeente Almere, 
  Zorggroep Almere en een donatie van het Marie Schippers Fonds. 
 
  Hein Walter 
 
  













































Het project Ik teken voor je werd mogelijk dankzij
financiële ondersteuning van Zorggroep Almere, Fonds Sluyterman Van Loo, 

Fonds voor CultuurParticipatie, gemeente Almere en het Marie Schippersfonds.
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