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Stichting De Cultuurkantine streeft ernaar kunst en cultuur toegankelijker 
te maken voor alle kinderen en jongeren. Dat doen we door kleinschalige 
projecten waarbij we verbindingen leggen tussen o.a. jeugdzorg en kunst. 

De Cultuurkantine genoemd  

in jaarverslag Koninklijk Huis!

 

Marco Hennis, grootmeester van 

het Huis van Zijne Majesteit de 

Koning meldt in het voorwoord 

van het jaarverslag:  

“Dit Jaaroverzicht 2014 bevat een 

selectie van honderd activiteiten, 

aangevuld met andere informatie 

over de werkzaamheden van met 

name de Koning, de Koningin en 

Prinses Beatrix. Centraal staan de 

verhalen achter de evenementen 

en initiatieven. Samen geven ze 

een veelzijdig beeld van de kracht, 

het doorzettingsvermogen, de 

creativiteit en de saamhorigheid 

die mensen binnen ons Koninkrijk 

tentoonspreiden.” 

Op bladzijde 26 staat KUNSTKA-

MERADEN vermeld.  Hare Majes-

teit Koningin Máxima opende 13 

februari de expositie Kunstkame-

raden van Stichting De Cultuur-

kantine in Het Noordbrabants 

Museum in ’s-Hertogenbosch. 

Kunstkameraden toonde kunst-

werken van vijftig kinderen die 

met jeugdzorg te maken hebben, 

in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Het 

zijn kinderen die door omstan-

digheden meestal niet meer thuis 

kunnen wonen. Gedurende enkele 

maanden werkten zij intensief sa-

men met professionele Brabantse 

kunstenaars. Ze leerden zo hun 

eigen talent kennen, en maakten 

kennis met methoden, technieken 

en materialen. De medewer-

kers en kunstkameraden van De 

Cultuurkantine kijken met heel 

veel plezier terug op het bezoek 

van Koningin Máxima. ‘We zijn er 

trots op dat onze Kunstkamera-

den genoemd worden in het jaar-

verslag van het Koninklijk Huis.’ 

➔

In 2015 maakten we tijdens de Cultuurnacht Breda een fantastische start  

dankzij de Wilde Schrijvers club. Inmiddels zijn de eerste Kunstkameraden 

gestart. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. 
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Expositie  
kunstwerken

Onze Kunstkameraden Kunst heeft 

na de expositie van vorig jaar in het 

Noordbrabants Museum al op ver-

schillende mooie plekken gehangen. 

Op pagina 3 een sfeerimpressie!

Lees de gehele bladzijde en het  

jaarverslag: http://is.gd/EswcCr 

http://is.gd/EswcCr


Dankzij een bijdrage van het 

Steunfonds Jeugdzorg kan De 

Cultuurkantine een aantal jongeren 

die met jeugdzorg te maken heeft, 

koppelen aan een kunstenaar. 

De eerste kunstkameraden zijn 

gestart. Afhankelijk van bijdragen 

van fondsen, gemeenten en andere 

volgen er hopelijk snel meer! 

Vijf jongeren (Quinten, Maritza, 

Estephany, Tamara, Kirsty) die bij  

De la Salle in Boxtel wonen zijn 

onlangs gestart als kunstkameraden. 

Tijdens een gezellige kick-off in 

Boxtel waar we hebben gesmuld 

van een heerlijk diner zijn de 

jongeren gekoppeld aan kunstenaars: 

Marianne van Heeswijk, Mario van 

Brakel, Cecil Kemperink, Katrien 

van Hettema en Frank van Delft. 

In tien bijeenkomsten gaan de 

Kunstkameraden een kunstwerk 

maken. Kunstkameraden Quinten en 

Marianne berichten:  “Quinkraft!  

Dat wordt de naam van de superhero 

die we gaan maken!” Volg de 

Kunstkameraden via hun eigen 

Facebookpagina! Binnenkort starten 

de Kunstkameraden van Combinatie 

Jeugdzorg in Eindhoven. 

Kunstkameraden De la Salle gestart!

Initiatiefnemers van de Wilde 

Schrijvers club zijn Dantae (13) en 

Saskia (15). De Wilde Schrijvers 

is een groep kinderen/jongeren 

die heel erg graag goede verhalen 

en gedichten wil schrijven. De 

kinderen wonen (voor korte 

of lange tijd) niet meer bij hun 

ouders maar groeien op in een 

pleeggezin of in een kindertehuis. 

Via WATTPAD willen ze andere 

jonge schrijvers ontmoeten 

De Wilde Schrijvers stellen zich voor
die net zoals zij (tijdelijk) niet 

meer thuis kunnen wonen en/of 

begeleiding krijgen van jeugdzorg. 

Ook zijn ze op zoek naar 

beroepsschrijvers  of -dichters 

die willen helpen super goede 

schrijvers/dichters te worden.

Goede tips zijn dus van harte 

welkom!  

De Wilde Schrijvers zijn te 

bereiken via  Anne Pillen, 

ampillen@xs4all.nl 

 

Volg de Wilde schrijvers via: 

http://www.wattpad.com/user/

dewildeschrijvers

Cultuur in beeld 2014
Op uitnodiging van het ministerie van OCW presenteerde  

De Cultuurkantine zich tijdens het symposium Cultuur in Beeld 

op 1 december jl. Dat deed De Cultuurkantine samen met Fiona 

Zachariasse van het Noordbrabants Museum en Heleen Hulskotte, 

docent en onderzoeker van Avans Hogeschool, lectoraat Jeugd, 

gezin en samenleving. Op 9 december 2014 is Heleen plotseling 

overleden. Heleen was vanaf 2011 docent bij de opleiding 

Maatschappelijk werk en Dienstverlening van Avans Hogeschool 

in ’s-Hertogenbosch en sinds augustus 2013 als onderzoeker 

verbonden aan het lectoraat. Zij onderzocht wat de ervaringen zijn 

van kinderen uit de jeugdzorg die door de Cultuurkantine de kans 

krijgen een periode op te trekken met een kunstenaar.  

Een van haar belangrijkste uitkomsten is dat het de kinderen ‘trots’ 

oplevert. Wij zijn trots op Heleen en zullen eveneens met trots haar 

resultaten voor het voetlicht brengen.
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Dantae en Saskia (Cultuurnacht Breda)

➔

mailto:ampillen@xs4all.nl
http://www.wattpad.com/user/dewildeschrijvers
http://www.wattpad.com/user/dewildeschrijvers


 

Stichting De Cultuurkantine, Prins Alexanderlaan 15, 4835 LC Breda, KvK 52371603, tel 06 216 97 438 (Karin Fleur)

Meer informatie over De Cultuurkantine De Cultuurkantine op Facebook en Twitter

 
Uit het verslag van  
de jury Impulsgelden 
De jury ziet de vele interessante 

aspecten en samenwerkingen welke 

Kunstkameraden in zich heeft. Zij ziet 

het project als een volwaardige  

cross-over tussen kunst en zorg. De 

samenwerking en uitwisseling tussen 

kunstenaar en kind is een oud con-

cept, maar De Cultuurkantine heeft dit 

concept weten te vertalen naar een 

innovatieve en hedendaagse samen-

werking.

De activiteiten van De Cultuurkantine 

worden mede mogelijk gemaakt door 

BKKC, Impulsgelden provincie  

Noord-Brabant, Steunfonds Jeugdzorg, 

GITP en de inzet van onze vrijwilligers.

Kunstkameraden XXL, zomer 2014 in 
Breda’s Museum

Sandra en Nikki, stadswinkel Helmond

Casper en wethouder Marcelle 
Hendrickx, stadswinkel Tilburg

Dees, Jacqueline, wethouder Arjan van 
der Weegen en Els Koreman, bibliotheek 
‘Het Markiezaat’ Bergen op Zoom.

Karin en Aimée, ASML

Romana, burgemeester Machteld Rijsdorp en Marie josé, gemeentehuis Goirle

Verwacht! 
- Nieuwe website Cultuurkantine
  en Kunstkameraden
- Spiksplinternieuw logo
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http://www.cultuurkantine.nl
https://nl-nl.facebook.com/Cultuurkantine
https://twitter.com/cultuurkantine

