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De Stichting SMAAK, opgericht in 2015 in Amersfoort, wil dat iedereen van kunst kan 

genieten en zich kan ontwikkelen door middel van kunst. Daarom organiseert ze 

kunsteducatie voor kwetsbare groepen. SMAAK heeft zich gespecialiseerd in het werken met 

ouderen. Sinds 2019 richt ze zich ook op jongeren en brengt ze diverse generaties en 

verschillende doelgroepen met elkaar in contact door middel van kunst. SMAAK werkt lokaal, 

landelijk en internationaal. 

 

 

Een creatieve knuffel voor jou 2022 

 

Door de corona-crisis raakten veel mensen in een isolement. Sociaal contact was niet meer 

vanzelfsprekend. De corona-crisis leidde zo tot grote toename van eenzaamheid. SMAAK 

heeft al snel na het uitbreken van het virus in maart 2020 een bijzonder corona-gerelateerd 

project in Amersfoort opgezet: jongeren brengen ouderen een creatieve knuffel. We brachten 

jongeren in contact met ouderen en samen maakten ze kleine kunstwerken naar aanleiding 

van hun ervaringen tijdens de corona-crisis. De werken zijn geëxposeerd en we hebben een 

kunstkrant gemaakt. De crisis bleef echter voortduren.  

Daarom organiseren we in 2022 een vervolg: Een creatieve knuffel voor jou 2022. In dit 

project gaan we samenwerken met het middelbare onderwijs. We verwachten op die manier 

meer jongeren en, via hen, ook nog meer ouderen te bereiken. Ook vergroten we ons bereik 

door ons werkterrein uit te breiden. Het project zal plaatsvinden in Amersfoort en Utrecht. In 

beide steden worden de kunstwerken geëxposeerd en we maken een kunstkrant. In totaal 

verwachten we ruim 100 jongeren en 100 ouderen te bereiken. 

 

 

Magazine Now Our World 

Het internationale Magazine Now Our World is een kunst-educatief project waarin jongeren 

en ouderen gezamenlijk en onder begeleiding van kunstenaars een magazine over het 

thema Wonen maken. SMAAK werkt hierin samen met Petje af Amersfoort en Ongoing 

Project, een kunstcollectief in Leipzig en Berlijn. Er werden redacties in Amersfoort, Berlijn 

en Leipzig samengesteld, bestaande uit senioren en kinderen. Het Magazine Now Our World 

is in december 2021 tweetalig in druk en online verschenen. De releaseparty zal 

plaatsvinden in mei 2022. Daarmee zal het project worden afgesloten. 

 

 

All Move 2 Groove 

 



Het project All Move 2 Groove dat SMAAK eind 2021 organiseerde, was zeer succesvol. 

Jonge vluchtelingen en leerlingen van een reguliere middelbare school maakten samen in 

een week tijd een voorstelling bodypercussie. De Nederlandse taal was niet belangrijk, de 

leerlingen communiceerden met elkaar via de taal van muziek, dans en het lichaam. Het 

uitgangspunt van het project was dat door concrete samenwerking en gezamenlijk beleven 

van plezier en resultaat, de twee zeer verschillende groepen jongeren elkaar beter leerden 

kennen. Dit draagt bij aan het vergroten van onderling begrip. Belangrijk was ook dat het 

project aan de jonge Nieuwkomers de kans bood om hun sociale netwerk in hun nieuwe 

woonplaats uit te breiden. 

Het project werd zeer enthousiast ontvangen. Het publiek was onder de indruk van de 

voorstelling. Alle drie de voorstellingen ontvingen een staande ovatie. Onder de 40 

deelnemende jongeren is een groot animo voor een vervolg. SMAAK wil daarom in 

Amersfoort een vervolg geven aan het project. Ook onderzoeken we in 2022 of we het 

concept in andere gemeentes kunnen toepassen.  

 

 

Pop-up Museum SMAAK 

Vanaf 2015 organiseerde SMAAK in Amersfoort driemaal het Pop-up Museum SMAAK. Dit 

bijzondere, voor iedereen toegankelijke, museum vindt plaats in een verpleeghuis. De 

kunstwerken zijn geselecteerd door een team van vitale senioren die door SMAAK worden 

opgeleid tot curator. Vanwege de coronacrisis zijn de verpleeghuizen sinds 2020 slechts 

beperkt toegankelijk geweest. Ervan uitgaande dat die situatie zal verbeteren, start SMAAK 

in 2022 met de voorbereidingen van een volgend Pop-up Museum in Amersfoort.  

 

Financiën 

De stichting SMAAK heeft geen eigen vermogen. Ze beschikt over de culturele ANBI status. 

De stichting maakt gebruikt van een mix van financieringsmiddelen om haar projecten 

mogelijk te maken, zoals fondsenwerving, crowdfunding, sponsoring vanuit het bedrijfsleven 

en verkoop van bijvoorbeeld advertentieruimte. Fondsenwerving doet ze in eigen beheer.  

 

Bestuur en directie 

Het bestuur van de stichting SMAAK bestaat uit Ans Oude Luttikhuis (voorzitter) en Pieter 

Olde Meule (penningmeester/secretaris). Ze zijn onbezoldigd. Er zijn twee vacatures in het 

bestuur. Deze willen we in 2022 invullen. De directie bestaat uit Marlies Juffermans. De 

stichting heeft geen medewerkers in dienst en werkt uitsluitend met zelfstandig ondernemers 

en vrijwilligers. De code Cultural Governance en Code Fair Practice worden gevolgd.  

 

Marketing en Communicatie 

De stichting SMAAK heeft een eigen website (www.stichtingsmaak.nl) en geeft een 

Nieuwsbrief uit. In 2022 willen we de Nieuwsbrief elke 2 maanden uitbrengen. 

http://www.stichtingsmaak.nl/


 

Planning 2022 

Februari  Fondswerving Creatieve knuffel voor jou 2022 afgerond 

April   Plan voor vervolg All Move 2 Groove ontwikkeld 

Mei   Releaseparty Magazine Now Our World, Amersfoort 

Juni   Start Creatieve knuffel voor jou 2022 in Amersfoort    

September  Start Creatieve knuffel voor jou 2022 in Utrecht 

   Concept Pop-up Museum SMAAK 2023 klaar  

December  Afsluiting Creatieve knuffel voor jou 2022 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
   


