PERSBERICHT, AMERSFOORT, 18 MEI 2020
Een creatieve knuffel voor jou
Kunst in Corona tijd, een bijzonder project van de Stichting SMAAK
Op dit moment hebben we allemaal te maken met de gevolgen van de uitbraak van
het Corona virus. Het dagelijkse leven is anders dan normaal en niemand weet hoe
lang dit gaat duren. Veel kwetsbare ouderen in Nederland zijn geïsoleerd thuis. Deze
ouderen krijgen geen of weinig bezoek, uit angst voor besmetting. Ouderen die in een
instelling wonen, krijgen al wekenlang helemaal geen bezoek meer. Voor veel
ouderen wordt de wereld hierdoor steeds kleiner. Ze maken steeds minder deel uit
van de “buitenwereld”. Voor veel ouderen rijgen de dagen zich aaneen, er is angst,
weinig afleiding en vaak grote eenzaamheid. Een belangrijke reden voor de lockdown
is het beschermen van ouderen. Daardoor kunnen er ouderen zijn die zichzelf zien
als een belasting voor anderen. Dit kan leiden tot schuldgevoel, verlies van
eigenwaarde en somberheid.
De Amersfoortse Stichting SMAAK wil het binnen-zit leven van ouderen in
Amersfoort graag opvrolijken en waarde geven aan het alledaagse. Daarvoor heeft ze
het nieuwe project Een creatieve knuffel voor jou opgezet. Het project legt een
verbinding tussen het afgesloten zijn van het sociale leven met de buitenwereld.
Werkwijze
20 Amersfoortse jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar gaan met 40 Amersfoortse
ouderen van 70 jaar en ouder in gesprek over wat zij tijdens de Corona-crisis thuis
doen, zien en meemaken. Deze ervaringen worden door de jongeren en ouderen
samen verwerkt in gezamenlijk kleine kunstwerken op het gebied van beeldende
kunst of creatief schrijven. Ervaring met creatief schrijven of beeldende kunst is niet
nodig! De ouderen en jongeren werken in duo’s. Per duo wordt een kunstwerk
gemaakt. Omdat er 40 ouderen mee kunnen doen, worden er in totaal 40
kunstwerken gemaakt. Elke jongere werkt met twee ouderen.
Ook zoeken we 5 jongeren die aan de slag gaan als reporters. Ze beschrijven hoe de
kunstwerken tot stand komen, zoeken de verhalen achter de kunstwerken en wat de
effecten zijn van deelname aan het project.
De verzamelde 40 kunstwerken en bijbehorende verhalen verzamelen we en worden
na de Corona-crisis geexposeerd op een openbare locatie in Amersfoort. Ook
presenteren we de verzameling in de verpleeghuizen in Amersfoort. Tijdens de
Corona-crisis kunnen we echter nog niet bij elkaar komen. Omdat we nog niet weten
hoe lang die periode zal duren, tonen we als tussentijds alternatief de kunstwerken
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in een bijzondere kunstkrant: een gedrukt overzicht van alle kunstwerken met de
verhalen van de ouderen en de reporters.
We sturen deze kunstkrant nog tijdens de Corona-crisis op naar de deelnemers van
het project en aan alle bewoners van verpleeghuizen in Amersfoort. Zo zien de
ouderen de kunstwerken en verhalen nog tijdens de periode waarin het ertoe doet.
Het overzicht van verhalen en kunstwerken komt ook op onze website.
Meer weten over Een Creatieve Knuffel Voor Jou?
Kijk op de speciale website: https://stichtingsmaak.nl/creatieve-knuffel-jou/

Noot voor de redactie
Voor meer informatie, een interview of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Marie- José De Bie
Telefoon: +31(0)6 22 97 87 90.
Mail: info@desmaak-makers.nl
Logo en beeldmateriaal: https://stichtingsmaak.nl/creatieve-knuffel-jou/
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