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 De dingen lopen soms een beetje door elkaar!  
 De Kunstenaars Vereniging Flevoland en stichting de Zijderups
 lijken heel verschillende organisaties, en dat zijn ze op zichzelf ook wel,
 maar er zijn heel veel overlappingen. 
 Meer dan de helft van de KVF kunstenaars heeft eens of vaker meegedaan
 aan projecten die door De Zijderups werden georganiseerd.

 Marion Snijders is lid van de KVF, 
 en ook als zorgkunstenaar betrokken bij het project Ambulante Zorgkunst, 
 een initiatief vanuit De Zijderups.

 Marion heeft dit voorjaar in Woonzorgcentrum Polderburen in Almere 
	 het	project	‘De	andere	ik’	gedaan:	zij	werkte	als	graficus	met	de	bewoners,	
 mensen die lijden aan een vorm van dementie. 

 Onder haar begeleiding maakten zij prachtige werken.
 Te mooi om niet te laten zien.
 Vandaar deze CUNST PS, gewijd aan zorgkunst. 
 
 Ik wens u veel kijkplezier,  
  Hein Walter



  De andere ik      
  
  
  Ik nodigde bewoners uit om een portret te maken. 
 De ouderen maakten kennis  met een etstechniek 
 die al door Rembrandt beoefend werd: de droge naald techniek. 
 Anders dan in een ets worden hier de lijnen met een scherpe stalen pen
 rechtstreeks in de plaat gekrast.  

 Op een dag ben je verdwaald. 
 Niet in een groot bos of een grote stad.  
 Verdwaald in je hoofd.  
 De plek waar je altijd veilig kon schuilen, 
 waar je stil kon genieten zonder iets uit te leggen, 
 waar je gek kon worden van de chaos en overlopen van vreugde.  
 Je hele leven heb je op die plek herinneringen verzameld,  
 geordend, gearchiveerd, alles op zijn plaats.  
 
 Op een dag is deze plek niet meer jouw plek. 
 Het is overgenomen door de grote leegte. 
 De persoon die je in de spiegel aankijkt, zou jij moeten zijn, vertelt men jou.     
 Maar je hoofd is ook verdwaald. 

 De titel ”De andere ik”  verwijst naar de verdwijnende herinneringen 
 die vele ouderen met dementie ondergaan. Wie ben ik, wie ben jij. 

 Marion Snijders

















































Het project Ambulante Zorgkunst werd mogelijk dankzij
financiële	ondersteuning	van	Zorggroep	Almere,	Cultuurfonds	Almere,

Fonds RCOAK en Fonds Sluyterman Van Loo
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