Lang Leve Kunst en Naoberschap
jaarverslag 2020 en vooruitblik 2021

2020:
Een uitzonderlijk jaar!
“Soms lig ik 's nachts na te denken over een kunstopdracht; dan word ik wakker en
ja, dan zie ik opeens voor me hoe ik het ga doen.” “Iedereen heeft het maar over
corona, maar ik heb tenminste iets leuks te vertellen.” “Ik ontmoet er allemaal
leuke mensen.”

Ester van de Haar
Directeur-bestuurder
Amphion Cultuurbedrijf

Deze uitspraken van deelnemers aan de activiteiten van Lang Leve Kunst zijn
veelzeggend! En de passie spat ervan af! Dat we er het afgelopen jaar, ondanks de
beperkingen door corona, in geslaagd zijn ouderen te bereiken en in beweging te
brengen, stemt ons tot tevredenheid. Het team van Lang Leve Kunst en
Naoberschap heeft het roer omgegooid en de focus gericht op hetgeen wèl
mogelijk was. Dat heeft veel ouderen en ook ons goed gedaan en leven in de
brouwerij gebracht. Tot op de dag van vandaag doen velen nog steeds actief mee.
In dit verslag kijken we terug op 2020, een uitzonderlijk jaar, dat nog lang zal
nagalmen. Omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, beginnen we met een
beeldverslag. Ook blikken we vooruit op 2021. We verwachten, dat ons aangepaste
programma vanwege corona grotendeels van blijvende aard zal zijn, ook als de
crisis voorbij is.

Machteld van der Meij
Programmaleider
Lang Leve Kunst en Naoberschap

Veel dank aan alle partners, fondsen, gemeenten en andere organisaties voor de
uitzonderlijke prestaties die jullie het afgelopen jaar hebben geleverd. We hopen
dat het tij snel ten goede zal keren en kijken uit naar de voortzetting van onze
vruchtbare samenwerking!
Ester van de Haar,
Directeur bestuurder Amphion/ Cultuurbedrijf
Machteld van der Meij,
Programmaleider Amphion/ Cultuurbedrijf-Lang Leve Kunst en Naoberschap
Januari 2021
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Terugblik 2020
1. Activiteiten voor ouderen die op een zorglocatie wonen
Mede door COVID19 werd duidelijk hoe groot de rol van Zang aan Huis in de loop der jaren is geworden.
Het was pijnlijk juist deze activiteit voor mensen met dementie te moeten cancelen. In samenspraak met de zorg
bedachten we veel nieuwe, coronabestendige activiteiten en na de versoepeling van de maatregelen mochten we
schoorvoetend ook weer met reguliere activiteiten starten. We zien, dat er binnen de zorginstellingen een grotere
behoefte is aan activiteiten voor de woongroep én activiteiten op maat. In het najaar zijn we daarom gestart met
kleinschalige, activerende activiteiten, die we verder uit gaan bouwen.
Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar
Op de Stoep
Interactieve solovoorstellingen met kunstenaars: zang, dans en theater
=
Op de Buis
USB-stickjes met hoorspelen voor mensen met dementie
=
Beeldende Box
Creatieve opdrachten voor mensen met dementie
=
Kunst door de Brievenbus
Elke week een beeldende opdracht door de brievenbus
=
Kleinschalige activiteiten
Kunstenaars bij woongroepen
=
Telefonische Voorleesbrigade
Een vrijwilliger leest een aantal keer voor via de telefoon
=
Online kerstconcert
i.s.m. fusiepartner Amphion /Cultuurbedrijf
=
Winterverhalen
i.s.m. met schoolproject en Gelders Genootschap
=
Trainingen voor vrijwilligers
Workshops voor een-op-een activiteiten
=

2. Activiteiten voor zelfstandig wonende ouderen
Met een palet aan kleinschalige, coronabestendige activiteiten bereikten we thuiswonende ouderen. De activiteiten
waren op maat en gericht op de interesse van deelnemer èn vrijwilliger. Vrijwilligers speelden een grote rol bij de
ontwikkeling van deze activiteiten. Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar:
=
=
=
=
=

Telefonische Voorleesbrigade
Pennenvruchten
't Praotje
Kunst door de Brievenbus
Kunst aan de Keukentafel

Een vrijwilliger leest een aantal keer voor via de telefoon
Schrijf een verhaal en stuur het ons. Daarna telefonisch contact
telefonisch contact tussen oudere en vrijwilliger
zie boven. Is zo in de smaak gevallen, dat het nog steeds loopt
Een project voor kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen

Dit laatste project hebben we dit jaar verder ontwikkeld en uitgerold. Via verwijzers komen we in contact met de
deelnemers. We steken veel tijd in de kennismaking, kijken welke interesses iemand heeft en proberen daar een
kunstactiviteit aan te koppelen. Alles kan, is aan huis en helemaal op maat. Wij zoeken een geschikte kunstenaar die
drie keer met een deelnemer aan de slag gaat. Na aﬂoop blijkt er vaak veel op gang te zijn gekomen en samen met de
deelnemer bekijken we waar dat toe kan leiden. De samenwerking met lokale netwerken en verwijzers is essentieel en
we hebben plaatselijke kunstenaars aangetrokken. De Leyden Academy volgt dit project in het kader van een landelijk
onderzoek naar het effect van kunst op de langdurige zorg. Kunst aan de Keukentafel is mogelijk dankzij bijzondere
subsidies van de fondsen RCOAK, Sluyterman van Loo en FCP.

„

Een deelneemster:

“Ik hou eigenlijk helemaal niet van tekenen. Maar ik dacht, ik ga gewoon wat proberen, kijken of het lukt. Ik vind
het leuk, ik ben er geen held in, maar dat hoeft ook niet. Ik kwam toevallig in contact met mensen van de Gruitpoort
en toen ben ik mee gaan doen met Kunst aan de Keukentafel. Er kwam een kunstenares bij mij thuis en we zijn
samen aan de slag gegaan met potloden. Ik dacht eerst: wat moet dat worden? En nu teken ik heel graag.
Vooral in het weekend, op zondag, is het soms best stil. Dan pak ik mijn potloden en ga ik aan de slag. En als ik
dan weer opkijk, zijn er ineens vele uren verstreken, echt heerlijk. Als ik zo bezig ben, zit ik niet te prakkezeren, dan
ben ik kwijt waarover ik aan het piekeren was. Als je oud wordt, valt er veel weg om je heen. Het is soms lastig te
bedenken wat ik nu weer eens zal gaan doen. Met tekenen blijf ik bezig, het zet je “aan”. Ik moet wat opzoeken,
ik moet nadenken. Je moet je brein aan de gang houden door nieuwe dingen te doen. Het levert me van alles op.
Ik heb iets ontdekt wat ik leuk vind, ik teken nu ook met anderen, wie had dat ooit gedacht?”
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3. Jonge Rotten en Onderwijs, intergenerationele activiteiten

„

Voordat corona uitbrak, voerden we drie schoolprojecten uit: hARTebeeld, Een Nieuwe Tijd, Wees vrij, wees jezelf.
De laatste twee waren thematisch en groots opgezet en trokken veel aandacht van de pers.

Een docente Nederlands over het project Een Nieuwe Tijd:

“Het is een heel waardevol project omdat leerlingen op een andere manier contact maken met
ouderen. Ze interviewen hun eigen opa en oma, of een onbekende over een onderwerp dat normaal niet aan de
orde komt: de liefde, uitgaan, de jaren 50. Leerlingen ontdekken dingen over vroeger waar ze nooit bij hebben
stilgestaan. Ze schrijven er een verhaal over. Bijzonder is altijd het teruggeven van de verhalen, zowel voor de
leerlingen als de ouderen. Zenuwachtig worden verhalen voorgelezen en leerlingen zijn verbaasd over de
ontroering die er vaak is bij het horen van het verhaal. De ouderen zijn dankbaar dat hun verhaal zo herkenbaar is
vastgelegd en de leerling realiseert zich dat hij best wel iets bijzonders heeft geschreven.”

De Slowdates zijn ontmoetingen tussen ouderen en jongeren waarbij de belevingswereld van de jongeren het uitgangspunt is. Met wat aanpassingen konden de Slowdates het hele jaar doorgaan. Na de zomer waren er Piep en
Krakprojecten met het basisonderwijs. Zo maakten schoolkinderen uit Doesburg ouderwets houten speelgoed en gaven
dat cadeau aan ouderen van de Hessegracht en St. Elisabeth. De contacten tussen ouderen en kinderen waren door
corona summier, maar we waren blij dat we ondanks de beperkingen toch ontmoetingen-op-afstand konden organiseren.
4. Bereikcijfers
2018

2019

2020

Aantal contacten ouderen

5800

7046

6157

Aantal contacten ﬂexvrijwilligers en scholieren (totaal)

3460

3200

2944
1630

Aantal contacten scholieren/jongeren
6

6

10

Aantal activiteiten (totaal)

550

739

469

Aantal intramurale activiteiten

375

526

215

Vast vrijwilligersteam

Aantal extramurale activiteiten
Activiteiten Jonge Rotten (intergenerationeel)
Aantal betrokken vrijwilligers

267
25

62

33
250

Toelichting
Meer dan andere jaren zijn deze aantallen schattingen, omdat we niet precies kunnen achterhalen hoeveel mensen
hebben meegedaan aan activiteiten als De Beeldende Box en Op de Buis. De bereikcijfers van het online kerstconcert
en de Luisterverhalen hebben we buiten deze telling gehouden.
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Vooruitblik 2021
Voor 2021 hebben we tien pijlen op onze boog.

1. Ouderen die in een zorginstelling wonen
Tijdens de lock down kwamen er bij de zorginstellingen geen externen over de vloer. Los van het gemis van dierbaren,
leek het dat veel bewoners goed gedijden bij meer rust op de afdelingen. Reden voor zorginstellingen om het
activiteitenaanbod en de inzet van vrijwilligers opnieuw tegen het licht te houden, want het belang van positieve
gezondheid wordt breed gedragen. We verwachten, dat er komend jaar veel minder vraag naar grootschalige activiteiten
zal zijn en dat het accent zal komen te liggen op activiteiten in de woongroep én op individuele activiteiten. Dat zal een
omslag in onze werkwijze vragen qua samenwerking met partners, vrijwilligersbeleid en de rol van professionals. Ook
streven we ernaar nog meer familieleden te betrekken bij de individuele activiteiten.
De focus ligt op:
=
intensievere samenwerking met locaties om kleinschalige activiteiten en de rol van familie in te vullen
=
kleinschalige groepsactiviteiten in de woongroep
=
individuele activiteiten op maat, uitgaande van de vraag van de oudere
=
aangepaste rollen voor vrijwilligers en familie

2. Zelfstandig wonende ouderen
We zullen een aantal coronabestendige activiteiten, zoals Kunst door de Brievenbus, voortzetten. Kunst aan de
Keukentafel is één van onze belangrijkste projecten.
De focus ligt op:
=
werving deelnemers
=
samenwerking lokale netwerken
=
lokale nesteling van resultaten
=
samenwerking met de Leyden Academy rond onderzoek

3. Jonge Rotten en Onderwijs, intergenerationele activiteiten
We willen meer aandacht voor kleinschalige ontmoetingen tussen jongeren en ouderen. Het gesprek vinden we het
allerbelangrijkst en dat gedijt het best in een intieme setting.
De focus ligt op:
=
kleinschalige ontmoetingen in het VO
=
Jonge Rottenpool van ouderen, die na training met ons meegaan naar workshops in het VO
=
Slowdates met thema's die door de jongeren worden ingebracht
=
uitbouw schoolactiviteiten van basisonderwijs

4. Ouderen
Een vaste groep oudere vrijwilligers blijft nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en facetten van het programma.
Afgelopen jaar hebben we veel ervaring opgedaan t.a.v. de activiteiten voor thuiswonende ouderen. De kennismaking, het
in kaart brengen van hun wensen en de invulling op maat werkte goed, maar was zeer arbeidsintensief. Inmiddels is een
aantal vrijwilligers betrokken bij deze voorbereidende gesprekken. Die ontwikkeling zetten we voort. Voor de activiteiten
in de zorginstellingen gaan we samen met de zorgprofessionals een slag maken, zodat we speciﬁeke wensen van
bewoners in beeld krijgen. Verder hopen we meer ouderen enthousiast te maken om als Jonge Rot mee te werken aan de
intergenerationele activiteiten. Ook ouderen die eigen initiatieven binnen het programma ontplooien, zoals Atelier
Levenskunst, zijn zeer welkom!

5. Vrijwilligers
De rol van de vrijwilligers zal veranderen. Er komen meer activiteiten op maat en dat vraagt een nieuwe oriëntatie van de
vrijwilligers. We hebben al een begin gemaakt met workshops om dat proces te begeleiden.

6. Kunstenaars
De rol van kunstenaars is het afgelopen jaar toegenomen en dat zal het komende jaar doorgaan. De invulling van
activiteiten voor bewoners van zorginstellingen vraagt nieuwe vaardigheden en daar willen we samen met kunstenaars
mee gaan experimenteren. Ook bij de projecten voor thuiswonende ouderen is de rol van de kunstenaars groot. Niet
alleen in de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten, maar ook bij het opzetten van lokale netwerken.
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7. Continuering
2021 wordt een belangrijk jaar om Lang Leve Kunst en Naoberschap 2022-2025 op te zetten.
Daarvoor moeten nieuwe afspraken met alle programmapartners gemaakt worden. Behalve de ouderen, hebben ook
gemeenten veel baat bij de activiteiten voor thuiswonenden zoals Kunst aan de Keukentafel. Wij voeren dit project in
nauw contact met alle gemeenten uit en sluiten aan bij het gemeentelijk beleid. Onze boodschap aan gemeenten is:
'Dankzij genereuze bijdragen van verschillende fondsen zijn er tot op heden voor de gemeenten geen kosten verbonden
aan dit waardevolle experiment. Medio 2021 loopt dit af. We vertrouwen op en zien uit naar gemeentelijke toezeggingen
vanuit het sociaal domein, onontbeerlijk voor voortzetting van dit prachtige en zeer zinvolle project'
In 2021 gaat het Cultuur-Erfgoedpact Achterhoek 2021-2024 van start, een zeer ambitieuze samenwerking van
Achterhoekse gemeenten en provincie. Een van de programmapijlers is Kunst en participatie, door ons uitgevoerd voor
de West-Achterhoekse gemeenten. We hadden in 2020 tot partnerschappen met de VO-scholen willen komen. Door de
coronacrisis hebben we dit proces stil moeten leggen. Ook speelde mee, dat in 2020 zowel de VO-scholen als de
Gruitpoort (samen met Muziekschool en Amphion) in een fusietraject zaten. We stellen de ambities voor 2021 daarom bij
en willen eerst de weg vinden binnen de twee nieuwe fusieorganisaties, de samenwerking voortzetten en per project
ﬁnanciële afspraken maken.

8. Communicatie
Communicatie is in 2021 vooral gericht op continuering. Nieuw is dat we met Kunst aan de Keukentafel per gemeente én
in samenwerking met alle afzonderlijke gemeenten een communicatiebeleid gaan opzetten. We streven ernaar, dat
gemeenten de 'afzenders' worden. Wij richten ons op ondersteuning van gemeenten in de vorm van informatief
'strooigoed' met lokale én landelijke informatie over bijvoorbeeld onderzoeksresultaten. Daarnaast willen we in alle
gemeenten een klein Kunst aan de Keukentafel-event organiseren. Met onze partners in de zorg gaan we in gesprek over
hoe zij zich in hun communicatie kunnen proﬁleren met het activiteitenprogramma. Communicatie gericht op werving
van deelnemers zetten we meer op in de vorm van indirecte communicatie, dus gericht op verwijzers en netwerk.
9. Fusie
Vanaf 1 januari 2021 is de Gruitpoort onderdeel van Amphion/ Cultuurbedrijf, de fusieorganisatie met Theater Amphion
en Muziekschool. Daardoor ontstaan nieuwe inhoudelijke kansen en daarmee komt een nog steviger fundament onder
het programma te liggen.

10. Internationale samenwerking
We zijn in een verkennend gesprek met het FCP en Fonds Sociokultur over een samenwerking met Duitsland. Het idee is
om een interactieve muziektheatervoorstelling te maken voor jongeren en ouderen.

En verder
11. Dank
De grote drijvende krachten van Lang Leve Kunst en Naoberschap, met wie we élke donderdagochtend samenkomen om
alle ontwikkelingen, projecten en ambities van het programma door te nemen zijn Okkie Klinkspoor, Jan Menderink,
Beatrijs Ouwehand, Lennart Brinkhuis, Nel van der Meulen, Jannie Nijland, Sylvia Verhagen, Ietsje Kuiper, Max Teernstra
en Alice van Goor. Dank voor jullie creativiteit en warme vasthoudendheid!

12. Contactgegevens

Machteld van der Meij, programmaleider Lang Leve Kunst en Naoberschap
Hofstraat 2, 7001 CD Doetinchem
m.vandermeij@gruitpoort.nl
0314 36 81 76/ 06 24 62 76 44
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