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Prakeseren
is er niet
meer bij

KUNST AAN
DE KEUKENTAFEL
‘Ik hield eigenlijk helemaal niet van tekenen’,

Prakeseren is er niet meer bij als ze zo bezig is.

bekent de 83-jarige mevrouw.

Ze is zelfs vergeten waarover ze ook alweer aan
het piekeren was. Opruiming in het hoofd, fijn!

Een verrassende uitspraak voor zo’n enthousiaste
deelneemster van Kunst aan de Keukentafel.

‘Ik zie het om mij heen gebeuren, mensen zakken

Een vrijwilliger van de Gruitpoort maakte haar

soms zomaar in, weten niet meer wie ze zijn.

een tijdje geleden nieuwsgierig.’Ik dacht: ik ga

Ik ben bang dat mij dat ook kan overkomen.

het gewoon proberen, kijken of het lukt. Er kwam

Met tekenen blijf ik bezig, het zet me ‘aan’.

een kunstenares bij mij thuis en samen zijn we

Ik moet bijvoorbeeld iets opzoeken, ik moet

aan de slag gegaan met potloden. Of het wat

nadenken. Door nieuwe dingen te doen, houd ik

wordt, is niet belangrijk. En nu? Nu teken ik

mijn brein aan de gang.’ Kunst aan de Keukentafel

heel graag.’ Vooral in het weekend, met name

is voor mevrouw een eyeopener. ‘Het levert me

zondags, is het soms best stil. Dan pakt ze haar

van alles op. Ik heb iets nieuws ontdekt dat ik

potloden en begint. ‘En als ik dan weer opkijk,

leuk vind. Ik teken nu ook met anderen, wie had

zijn er ineens vele uren verstreken, echt heerlijk!’

dat ooit gedacht?’

‘WAT KUN
JE MENSEN,
NAAST DE
NODIGE ZORG,
NOG MEER
BIEDEN OM HET
LEVEN LEUKER
TE MAKEN?’

Dat vraagt Miriam Gartsen, wijkverpleegkundige
voor Buurtzorg, zich regelmatig af. Mirjam is
EVV-er (Eind Verantwoordelijk Verpleegkundige)
van de familie B., samen met een collega.
‘Oudere mensen hebben vaak weinig contacten.
Het leren omgaan met het ouder worden is soms
best lastig voor hen. Een laagdrempelig project
als Kunst aan de Keukentafel is dan ook zeer

Kunst aan de
keukentafel:
een schot
in de roos!

welkom! Het is geweldig om te zien hoe dit
project mensen weer een opening biedt, hen de
kans geeft eens iets heel anders te doen, creatief
bezig te zijn, samen met een echte kunstenaar.’
Mevrouw B. is door Buurtzorg aangemeld voor
Kunst aan de Keukentafel. Ze woont op een
boerderijtje, wordt een beetje vergeetachtig en
heeft een kleine kring oudere mensen om zich
heen. Kunst aan de Keukentafel is echt iets
voor haar.

Miriam Gartsen
Wijkverpleegkundige
Buurtzorg Zelhem

‘Zo een op een met een kunstenaar aan het

We schuiven graag aan bij een oudere om

Veel ouderen hebben we inmiddels blij kunnen

werk, dat is natuurlijk fantastisch! En dan ook

samen te overleggen welke kunstactiviteit

maken met de ontmoeting, warme belangstelling

nog gewoon bij haar thuis. Mevrouw heeft aan

aanspreekt.

en kunstzinnig bezig zijn. Sommigen hebben er
zoveel plezier in gekregen, dat ze na drie sessies

de hand van een foto een prachtig zelfportret
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gemaakt. Wij zagen haar opbloeien en nog

Tekenen, schilderen, schrijven, pianospelen,

zelf het stokje overnemen en doorgaan op de

steeds praat ze met veel enthousiasme over dit

muziek luisteren, voorgelezen worden en

ingeslagen weg.

mooie project. Het heeft haar goed gedaan!’

gedichten maken. Voor de uitvoering hebben
wij professionele kunstenaars in huis èn

Kunst aan de Keukentafel is mede mogelijk

Het zelfportret hangt inmiddels pontificaal in

vrijwilligers met kennis van zaken op kunst-

gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie,

de kamer. En iedereen die het ziet, zegt er wat

zinnig gebied. De kunstenaar komt drie keer

Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK en

leuks over. Steeds weer vrolijke momentjes

bij de deelnemer thuis en samen gaan ze aan

is beschikbaar in alle gemeenten van de

voor mevrouw!

de slag, één op één en coronaproof.

West-Achterhoek.
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omdat Lang Leve Kunst en Naoberschap
inmiddels stevig is verankerd. Het project Kunst
aan de Keukentafel is bedoeld om de positieve
gezondheid van kwetsbare en eenzame ouderen
te verbeteren met kunstactiviteiten op maat bij
deelnemers thuis. Het project is sinds begin 2020
ook opgenomen in een landelijk onderzoek van

Het Achterhoeks programma Lang Leve Kunst en

Leyden Academy en VUMC naar het effect van

Naoberschap is sinds 2014 één van de projecten

kunst in de langdurige zorg.

van het landelijke programma Lang Leve Kunst.
We hebben het begrip Naoberschap toegevoegd,
omdat dit uitdrukking geeft aan een belangrijk

Contact
info@amphion.nl
www.amphion.nl

cultuuraspect van de Achterhoek. We werken
succesvol samen met een groot aantal regionale partners, zoals welzijns- en zorginstellingen,
zorgprofessionals en gemeenten. Op die manier
is een robuust draagvlak gewaarborgd. Daarnaast
is de inzet van professionele kunstenaars en
gepassioneerde vrijwilligers onmisbaar. En door
de positieve reacties van deelnemers weten we,
dat onze activiteiten bijdragen aan het verhogen
van de levenskwaliteit van ouderen.
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft ons
gevraagd het project Kunst aan de Keukentafel
- onderdeel van het programma Lang Leve Kunst
en Naoberschap - na gemeente Bronckhorst nu
tot eind 2021 ook uit te rollen in de gemeenten
Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland en
Doesburg. Deze eervolle opdracht kregen we
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Het verhogen
van de
levenskwaliteit
van ouderen

