Aanpassingen Project Vrede en Vrijheidstuinen van Stichting Kus
waaronder de samenwerking met Projectgroep Nijmegen in Dialoog
Stichting KUS heeft als doelstelling om contacten tussen mensen en groepen te stimuleren met
behulp van creatieve middelen. De stichting heeft van de gemeente Nijmegen en de Provincie
Gelderland financiële middelen verworven en van het Prins Bernardfonds een toezegging voor een
financiële bijdrage gekregen om diverse creatieve activiteiten te organiseren met als onderwerp
Vrede en Veiligheid en als doelstelling het maken van vijf Vrede en Veiligheidstuinen. Het Prins
Bernardfonds is speciaal voor het ondersteunen van de pilot gevraagd.
Corona
De activiteiten zouden plaatsvinden vanaf maart 2020 t/m december 2020, de pilot zou in juni zijn.
Corona zorgt voor uitstel, de start zal pas in september 2020 zijn en de activiteiten zullen -aangepasttot eind 2021 plaatsvinden. De andere manier van omgaan met elkaar maakt dat nieuwe contacten
maken veel moeizamer gaat en meer tijd vraagt. Stichting KUS wil de opzet van het project hieraan
aanpassen en daarbij meteen het project inpassen in het Project Nijmegen in Dialoog dat KUS samen
met Huis van Compassie, Stad van Compassie en Bureau Wijland organiseert, naar aanleiding van een
verzoek van de gemeente Nijmegen om activiteiten te organiseren in het kader van
radicaliseringsbestrijdng.
Nijmegen in Dialoog
Nijmegen in Dialoog wil september 2020 starten met een driejarig project. Ze organiseert elk
jaar de scholing van een twintigtal dialoogbegeleiders en het opzetten van zestig tot tachtig
dialooggroepen, samengesteld uit Nijmegenaren die elkaar niet vanzelf tegenkomen. De
deelnemers gaan met elkaar een open en eerlijk gesprek aan over zaken die in hun dagelijks
leven belangrijk zijn. Veelal onderwerpen die ze zelf aandragen.
In dialoog leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen.
Door contact met elkaar te hebben, door naar elkaar te luisteren, kunnen mensen kennis
maken en begrip en respect voor elkaar vormen. Dit draagt bij aan een Nijmeegse
samenleving waarin mensen zich verbonden voelen in plaats van vervreemd van elkaar.
Nijmegen in dialoog richt zich op alle Nijmegenaren, oud, jong, van alle etniciteiten en
sociaaleconomische status, uit alle buurten, met daarbij een bijzonder oog voor groepen
mensen (zoals bepaalde jongeren) die neigen naar radicaliteit en extremisme. Naast gewone
dialoogtafels worden ook creatieve dialoogbijeenkomsten gehouden om ook minder-verbale
ingangen te hebben voor een dialoog. Deze worden georganiseerd door Stichting KUS.
.
Creatieve dialogen over Vrede en Vrijheid
KUS wil haar creatieve activiteiten in het kader van de Vrede en Vrijheidstuinen uitvoeren als eerste
creatieve dialoogsessies, met tentoonstellingen in het stadsdeel als zichtbaar resultaat. Het inpassen
van de bijeenkomsten rond Vrede en Vrijheid in het Project Nijmegen in Dialoog heeft als enige
consequentie dat de manier van praten over Vrede en Vrijheid wordt geprofessionaliseerd.
Het oorspronkelijke plan gaat uit van het maken van vijf Vrede en Vrijheidstuinen in vijf stadsdelen.
Omdat het leggen van contacten met nieuwe mensen en nieuwe groepen door corona veel
arbeidsintensiever is, is er te weinig tijd en menskracht om de contacten te leggen en het werk uit te
voeren voor het op vijf plekken maken van Vrede en Vrijheidstuinen. Bovendien is KUS door alle
onzekerheden rond corona gestopt met het aanvragen van meer financiële middelen bij fondsen en

bij - vaak financieel hard getroffen- particulieren en wil ze de activiteiten en exposities realiseren met
de reeds verkregen middelen. Als de subsidiegevers het eens zijn met het gebruik van de toegezegde
gelden in totaal 15.000 euro voor de aangepaste plannen. KUS kiest voor het maken van tijdelijke
tentoonstellingen bij een ontmoetingsplek in een stadsdeel, bijvoorbeeld een wijkcentrum. Met
creatieve werken binnen en buiten. Het is een reizende Vrede en Vrijheidsexpositie met de mooiste
creaties en steeds nieuwe werken uit een stadsdeel erbij.
De werken geschikt voor buiten komen op het eind van 2021 in één permanente Vrede en
Vrijheidstuin en die voor binnen zullen als uitleenexpositie regelmatig in en buiten Nijmegen getoond
kunnen worden.
Pilot in Midden Nijmegen
KUS wilde de pilot doen in Dukenburg waar ze al veel contacten heeft. De wijkcentra gaan echter pas
per 1 september open en hoe het dan gaat met het gebruik van de zalen is onduidelijk. Kus kan zeker
terecht in het Huis van Compassie, die tevens Vredesambassade is. Daarom start KUS in de
Vredesweek, die van 19 t/m 26 september is, in de Vredesambassade (Groenestraat 170) voor
geïnteresseerden uit de hele stad, maar speciaal voor mensen uit Nijmegen Midden (Hazenkamp,
Kolping, Landbouw- en Muntenbuurt en Willemskwartier).
Met in september en oktober 2020 vier creatieve groepen (foto, tekenen, tekst, beeldend)van 6-8
personen= 24 tot 32 personen. De groepen komen 2 x bij elkaar= 8 bijeenkomsten.
De sessies worden begeleid door de kunstenaars Marcel Blom, Diederik Grootjans, Hanneke Beld,
Frans Eppink en een KUS-medewerker die het gesprek over Vrede en Vrijheid, de dialoog, begeleidt.
De bijeenkomsten worden afgesloten met een expositie in november, december. In 2021 is elk
kwartaal een ander stadsdeel aan de beurt (zuid, noord, oost, west), waarna de expositie is. Dus in
2021 4 stadsdelen x 4 groepen van 6/8 wijkbewoners x 2 bijeenkomsten per groep
= 96 tot 128 deelnemers en 32 bijeenkomsten per stadsdeel
Vanaf 2022 zal KUS bij Nijmegen in Dialoog creatieve dialoogbijeenkomsten aanbieden over
thema’s die bewoners/groepen zelf inbrengen.

Aangepaste begroting 2020-2021
Uitgaven
Project Vrede en Vrijheidstuinen

Inkomsten
15.000 Provincie (toegekend)

7.500

Gemeente (toegekend)

5.500

Prins Bernhard Cultuurfonds
(toegekend voor pilot)

2.000

*Totaal 15.000 euro: vijf Vrede en Vrijheids exposities maken, één Vrede en Vrijheidstuin, en een
uitleenexpositie. Met buurtbewoners in meerdere workshops door vier kunstenaars.
1200: Panelen van hout waar kunst op vast gemaakt wordt: 6 panelen te gebruiken aan 2 kanten, á
200 euro
2000: 5x 400 incl BTW en eigen materiaal voor Marcel Blom: samen met bewoners lichtsculptuur rond
lantaarnpaal/lamp maken, 5x2 bijeenkomsten,

200: incl BTW, extra kosten monkeyproof maken lichtsculptuur buiten
2000: 5x400 incl BTW en eigen materiaal voor Diederik Grootjans: samen met bewoners
schilderijen/tekeningen maken, 5x2 bijeenkomsten,
1500: 5x300(incl BTW) voor Hanneke Beld: samen met bewoners korte teksten maken. 5x2
bijeenkomsten
1500: 5x 300 (incl. BTW) voor Frans Eppink: samen met bewoners foto’s en fotocollages maken. 5x 2
bijeenkomsten.
1200: 12x 100: Teksten, tekeningen, schilderijen en foto’s op sterke achtergrond voor op de 12
kanten van de 6 panelen.
750: 150 x 5 exposities maken..
960: Kosten catering 5x4x2 x 8 personen x 3 euro
75 onkosten beheerder Vrede en Vrijheidstuinen
1000: grondspel “Niet winnen, niet verliezen”. Marcel Blom
2500: 5x500. Catering en muziek Spel- en activiteitenbijeenkomsten
115: diversen

