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In de zomermaanden hebben we in 
Woonzorgcentrum Archipel het project 
Groeten uit Archipel uitgevoerd, met 
steun van Impuls Vakantieactiviteiten 
Samen Ouder (Oranje Fonds, Fonds 
Sluyterman Van Loo en Fonds RCOAK). 
Het doel van die Impuls is dat er juist in 
de vakantieperiode, die in zorgcentra 
vaak een stille periode is, extra creatieve 
activiteiten worden georganiseerd. Zorg-
kunstenaar Hein Walter was vier dagdelen 
per week in Archipel met bewoners aan 
het werk. Drie ochtenden in zijn atelier en 
een middag op de PG woningen. 
Groeten uit Archipel bestond uit verschil-
lende manieren van tekenen.  
 1. Tekenen op A5 formaat. De 
tekeningen die gemaakt werden, stuur-
den we per post op naar familie van 
de betreffende bewoner. We schreven 
aan de achterkant iets over de tekening 
(adressen kregen we via contactperso-
nen). Daarnaast hebben we een map met 
adressen van mensen die het leuk vinden 
om tekeningen van het zorgatelier te ont-
vangen.  
 2. Hein heeft voor bewoners van 
PG die graag houvast hebben kleurplaten 
getekend. Wat grotere tekeningen met 
dikke zwarte lijnen. Abstract tekeningen 
waarin je toch ook wel iets van een voor-
stelling kan herkennen als je wil.  
  3. Op de woonkamers kwam Hein 
met grote vellen papier, ter grootte van 
een tafel. We tekenden met een groep 
aan één tekening. Eerst tekenden we met 
zwarte, dikke viltstift, vormen en lijnen, 
zodat er een willekeurig patroon ontstaat, 
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met lege vakken van zo’n 3 cm. Als de 
tekening voldoende gevuld was, gingen 
we inkleuren. Tegelijk was er voldoende 
ontspanning voor een tafelgesprek. Die 
gesprekken ontstaan op een natuurlijke 
manier. Zo kwam het gesprek een keer op 
het verschil tussen vriendelijk en aardig 
zijn. Op een bepaald moment kwamen 
we tot de conclusie dat vriendelijkheid 
iets is dat met karakter heeft te maken en 
aardigheid meer een beleefdheidsvorm is. 
Vervolgens zijn we verschillende karak-
tereigenschappen gaan benoemen. Die 
schreven we op het vel papier.
Een ander moment vroeg ik voor de grap 
of ze hun pincode op het papier wilden 
zetten. Vervolgens werden her en der fic-
tieve pincodes genoteerd. Het viel me op 
dat het jaartallen leken. De volgende stap 
was dat we gingen zoeken wat op de ver-
schillende jaartallen gebeurd zou kunnen 
zijn. 1182... de kruistochten misschien? 
1832... een uitivinding van iets?  
Zo ontstaan er spontaan zomaar leuke 
spellen tijdens het tekenen.
 4. Als bewoners vaak komen 
tekenen, dan ontwikkelen ze snel een 
eigen tekenmanier, een eigen handschrift. 
Hein heeft in zijn ladenkast een aantal 
laden waarin hij tekeningen van bewoners 
bewaar.t Zonder dat ze het weten bouwen 
ze aan een eigen oeuvre. Af en toe haalt 
hij hun eigen tekeningen tevoorschijn en 
laat hij zien wat ze tot nu toe al gemaakt 
hebben. 

In dit boekje tonen we een overzocht van 
wat er in de zomermaanden is gemaakt. t 
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zorgatelier.
Op de rechterpagina de tekeningen van Sjan.
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Samen tekenen
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Tekeningen per post
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