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Stichting De Cultuurkantine maakt kunst en cultuur bereikbaar voor  
kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat doen we 
door kleinschalige projecten waarbij we verbindingen leggen tussen o.a. 
jeugdzorg en kunst. 

Word onze vriend! 

Voor 10 euro bent u Vriend! van 

De Cultuurkantine.  Als Vriend! 

steunt u onze activiteiten.  

Als Vriend! ontvangt u onze 

nieuwsbrief en bent u onze VIP-

gast tijdens de opening medio 

november 2011 van de tentoon-

stelling Het Dossier.

Stort 10 euro op bankrekening-

nummer:1166.05.723

Tien kinderen uit de jeugdzorg keken 

hun ogen uit in de watertoren in 

Raamsdonksveer, de thuisbasis van 

Business Art Service (BAS). Zoveel 

kunst hadden ze nog nooit bij elkaar 

gezien. Sommigen waren vooral 

geïnteresseerd in het prijskaartje. 

 

“Leuk beeldje, hoeveel kost dat?  

1800 euro”? Kelvin (8) is stom-

verbaasd,  ‘’Maar het is hartstikke 

klein. Hoe kan dat nou?” 

Hij vertelt dat hij Het Dossier een 

heel mooi project vindt. “Ik heb zelf 

ook met jeugdzorg te maken en ik 

weet dat het leuk is om af en toe 

gewoon eens wat anders te doen. 

Iets leuks te doen.” Hij doet zelf 

niet mee aan project. “Nee, ik ga een 

Mbo-studie beginnen. Ik krijg het veel 

te druk.” 

 

‘Ik en mijn kunstenaar’ 

John Jacobs, activiteitenbegeleider 

bij Tender, Jeugd & Opvoedhulp: 

“Onze kinderen vinden het enorm 

leuk om mee te doen aan Het 

Dossier. Ze wonen allemaal in een 

HET DOSSIER ... is gestart

!

Tien kinderen en tien kunstenaars gaan samen tien 

kunstwerken maken. Dat is afgesproken tijdens de kick-off 

op 28 juni van het project Het Dossier. De kinderen en de 

kunstenaars hebben er zin in!

‘Gewoon eens wat anders 

doen’ 

De kinderen die mee gaan doen 

met Het Dossier hebben allemaal 

een papieren dossier van jeugdzorg. 

Dat dossier doet er even niet toe. 

Samen met een kunstenaar gaat elk 

kind zijn eigen verhaal verbeelden 

in een kunstwerk. Het kunstwerk 

vertelt het verleden, de dromen en 

de wereld van het kind.  De kick-off 

werd gepresenteerd door Lars (16). 



gekoppeld. Ik leg zulke momenten 

fotografisch vast.” Claudette wil het 

meisje begeleiden om een foto te 

maken. Ik ben niet van plan zélf iets 

voor of over haar te maken.  

Wij maken samen de foto. Ik help 

haar om te verbeelden wat zij 

belangrijk vindt uit haar dossier, 

haar leven. De eerste afspraak is al 

gemaakt. Claudette en Faroesjka 

ontmoeten elkaar eind juli in de 

fotostudio. 

De Cultuurkantine werkt in dit 

project samen met Business Art 

Service (BAS). Een organisatie 

die kunst uitleent aan bedrijven. 

De deelnemende kunstenaars 

zijn geselecteerd door BAS 

die de tentoonstelling na de 

openingsexpositie in Breda medio 

november 2011 gaat verhuren. 
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Deelnemende kunstenaars Natasja van den Berg, Denneke Kouters, Thijs Persijn, 

Liesbeth Verhoeven, Lia de Craen, Dorry Franken, Sylvia Thijssen, Lisette Dürinck,  

Luciënne van Eeden, Claudette van de Rakt

groep en moeten altijd alles met 

elkaar delen, ook de aandacht van 

volwassenen. Ze hebben bijna nooit 

iemand helemaal voor zichzelf en 

soms is hun thuissituatie beperkt. 

Het Dossier geeft elk kind een eigen 

kunstenaar die alle tijd neemt om 

naar ze te luisteren en om samen 

een kunstwerk te maken. Dat is 

voor deze kinderen heel bijzonder. 

Er is iets bij ze ontstaan van ‘Ik en 

mijn kunstenaar”.  John heeft alle 

kunstenaars die met ‘zijn’ kinderen 

gaan werken, uitgenodigd voor een 

tegenbezoek. “Het lijkt mij voor de 

kunstenaars ook goed om te zien 

waar en hoe de kinderen wonen.  

De meesten hebben geen idee hoe 

de jeugdzorg er uitziet.”  

Afspraak is gemaakt 

Fotografe Claudette van de Rakt  

(Lighthouse Studio) is één van de 

kunstenaars die meedoen aan Het 

Dossier.  “Faroesjka, een meisje van 

14 jaar, is aan mij gekoppeld.  

Bij BAS heb ik haar gevraagd wat ze 

mooie schilderijen vond. Ze wees 

twee schilderijen die momenten 

van het dagelijks leven verbeelden. 

Begrijpelijk dat ze aan mij is 

Concept, tekst en ontwerp: www.bureaufleur.nl 

Stichting De Cultuurkantine, Prins Alexanderlaan 11, 4835 LC Breda, KvK 52371603, tel 06 216 97 438 (Karin Fleur)

Meer informatie over De Cultuurkantine en Het Dossier: De Cultuurkantine op Facebook!


