
Stichting KUS Activiteitenplan 2020,  Vrede en Vrijheidstuinen, Vrede en 

Vrijheids Nieuwscafé en meer 

Doelstelling KUS en geschiedenis en achtergrond van nieuwe plannen. 

De doelstelling van Stichting KUS is dat mensen en groepen elkaar leren kennen. Ze brengt mensen  

met elkaar in contact met hulp van kunst. Ze wil verharding van standpunten tegengaan en zorgen 

dat groepen mensen niet langs elkaar heen leven. Dat deed ze in 2018 met tentoonstellingen in 

wijken en Museumpark Orientalis met daarbij tientallen bijeenkomsten met muziek, dans, gedichten 

en beeldende kunst. KUS werkte samen met dertig organisaties en portretteerde 

vertegenwoordigers daarvan. Tientallen kunstenaars droegen werk bij rond het goed samenleven. 

Alhoewel alle bijeenkomsten fijn en goed waren en de meer dan 500 bezoekers tevreden: ”Ik heb 

mensen leren kennen, waarvan ik niet eens wist dat ze in de buurt wonen”, was KUS niet tevreden 

met de intensiteit van de contacten. Het grootste deel van de contacten was eenmalig en kort. In 

2019 werkte KUS in 2019 meer met creatieve activiteiten met groepen mensen en met 

ontmoetingsactiviteiten rond een thema. De contacten met de organisaties en kunstenaars werden 

zoveel mogelijk vastgehouden en er werden met meer organisaties contacten gelegd. Twee 

KUSvrijwilligers werden Vredesambassadeurs van Nijmegen voor 2019 en 2020. KUS organiseerde in 

2019 een zevental ontmoetingen rond vrede in de vredesweek eind september: een 

openingsbijeenkomst met fakkeloptocht, sprekers en dans en muziek; een vredesmaaltijd met 

onthulling van vredeskunstwerk; kindervoorstellingen met Vredesdraak; 50x vrede schrijven in 50 

talen; vredespicknick; een vredeswandeling langs zes sociale organisaties rond grenzen van o.a. 

landen, oorlog en vrede, gender, leven en dood, generaties, duurzaam en niet duurzaam; en een 

workshop vredesteksten schrijven. Door de toevoeging van het thema Vrede bij deze activiteiten 

kregen ontmoetingen meer zin en diepgang. Zelfs eenmalige ontmoetingen zijn zinvol als mensen 

hun wensen, kennis en ideeën uitwisselen over vrede en vrijheid en niet-vrede en onvrijheid. Al 

denken mensen maar één keer dieper na over hoe vrede te behouden en oorlog, vernieling, 

onderdrukking te vermijden of de wereld uit te helpen, is dat winst. Daarom zullen in 2020 het 

merendeel van de activiteiten te maken hebben met nadenken over vrede en vrijheid, uitwisselen 

van ervaringen en ideeën en werken aan hebben en behouden van vrede en vrijheid. Zo beperken de 

vredesactiviteiten zich niet tot een week, maar wordt er het hele jaar aan gewerkt, toewerkend naar 

de vredesweek in 2020 in de derde week van september. 

Doelstellingen projecten 2020 

In 2019 was het 75 jaar geleden dat bevrijdingsactie Market Garden mislukte. Duizenden 

Nijmegenaren liepen mee met herdenkingstochten en kwamen naar herdenkingen van 75 jaar vrede. 

Oorlog en vrede leeft als thema zeer. KUS wil echter graag dat mensen meer gaan nadenken over 

hoe oorlog en conflicten tot stand komen en welke houding en activiteiten bijdragen aan het tot 

stand komen en vasthouden van vrede en in vrijheid samenzijn. Deze wens wordt gedeeld door 

meerdere partners van KUS zoals bijvoorbeeld Huis van Compassie, Stad van Compassie, Raad van 

Levensbeschouwing en Religie, Cultuurtafel Dukenburg, de Syrische organisatie Mawteni Foundation 

en de Afghaanse organisatie Goshamadeed. Ook Rob Jaspers, een bekende Nijmeegse journalist, 

stimuleerde KUS daarin.   

De activiteiten 

Project: Vrede en Vrijheidstuinen. Met buurtbewoners en  vier kunstenaars aan de slag met Vrede 

en Vrijheid. 



KUS wil bewoners van Nijmegen via kunstzinnige activiteiten betrekken bij het thema vrede en 

vrijheid. Daarvoor wil ze op meerdere plaatsen in Nijmegen Vrede en Vrijheidsstuinen maken waar 

beeldend werk, schilderijen/tekeningen, teksten en foto’s komen te hangen over hoe vrede en 

vrijheid, maar ook hoe niet-vrede/onvrijheid in de buurt leven. Bewoners van meerdere omringende 

wijken maken deze kunstwerken voor een groot deel zelf, samen met de kunstenaars Marcel Blom 

(lichtsculptuur rond lantaarnpaal), Diederik Grootjans (schilderijen/tekeningen), Hanneke Beld 

(teksten), Frans Eppink (foto’s). Daarnaast kunnen omwonenden een verhaal kiezen om op te hangen 

in de tuin over mensen uit hun stadsdeel die te maken hebben met de gevolgen van het vluchten van 

hun ouders of andere trauma’s van hun ouders. Deze komen uit de KUSbundel met dergelijke 

verhalen. Ook kunnen buurtbewoners een Vrede en vrijheidsgedicht kiezen uit de KUSbundel met 

Vrede en vrijheidsgedichten. De bijeenkomsten en workshops zullen naar verwachting op een 

natuurlijke manier gesprekken geven rond vrede en vrijheid. En deze gesprekken zullen vervolgd 

worden door alle bezoekers van de tuinen, die naar verwachting ook uit de regio zullen komen bij de 

verschillende activiteiten die er regelmatig georganiseerd zullen worden. 

Er wordt contact gelegd met (creatieve) buurtgroepen. Vanaf april t/m juni zal er een pilot 

uitgevoerd worden waar de workshops van de kunstenaars worden uitgeprobeerd. In augustus en 

september worden dan op vijf  plekken in Nijmegen workshops gegeven en de resultaten in vijf 

parken geplaatst. De bedoeling is zo vijf Vrede en Vrijheidstuinen te maken.  

In september zullen met de buurtgroepen openingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Marcel 

Blom ontwerpt daarvoor een grondspel, met een gronddoek en opdrachten, waar vele bewoners aan 

mee kunnen doen. Waar je niet kunt winnen of verliezen, maar waar je samenwerkt. 

Daarnaast: 

Project: Verhalen- en poëziebundel maken over Vrede en vrijheid. 

Verhalenbundel: Ervaringen van kinderen van vluchtelingen.                          

Een poëziebundel over vrede en vrijheid.                                                      . 

Project Vrede en Vrijheids Nieuwscafé ‘s 

KUS organiseert in de Vredesambassade ofwel het Huis van Compassie vier Nieuwscafé’s, elk 
jaargetijde één. Doel is om activiteiten over en voor Vrede en Vrijheid in en rond Nijmegen voor het 
voetlicht te brengen en (hun invloed op) het behouden van Vrede en Vrijheid te bespreken. Het is een 
activiteit van de Vredesambassadeurs van 2020, Stichting KUS en Rob Jaspers en John Spierings. in 
samenwerking met het Huis van Compassie.  

 

Project: muziekfestival van vrede en vrijheid                            

Tijdens de vredesweek in Nijmegen van 2019 hebben we ervaren dat muziek bij uitstek mensen en 

groepen verbindt. Muzikanten met verschillende achtergronden brengen landgenoten, fans en 

volgers mee. Zij laten iets zien van hun eigen cultuur en zijn nieuwsgierig naar de (muziek)cultuur van 

anderen en werken graag samen. Daarom organiseert KUS tijdens de vredesweek van 2020 een 

muziekfestival waar muzikanten van verschillende herkomst optreden en hun cultuur delen. Het 

wordt een kleinschalig festival. De muzikanten, bands, groepen, koren, treden op voor een 

onkostenvergoeding en een gratis consumptie. Mensen uit de omgeving van de muzikanten en 

groepen vragen we voor eten te zorgen vanuit hun cultuur. 

Verdere Vredesweekactiviteiten: Kus zal naast het Muziekfestival weer de Vredesweekopening in de 

bibliotheek organiseren met muziekactiviteit (zie vrede en vrijheidsmuziekslinger) vanaf 



Wereldvredesvlam tot bieb. De bijeenkomst zal vooral een samenzijn met dans en muziek zijn. Er 

worden weer kindervoorstellingen rond vrede en vrijheid gemaakt. 

Project: Vrede en vrijheidsmuziekslingers door stad, waar mensen in een rij staan of lopen en 

teksten over vrede en vrijheid en hun tegenhangers dragen, en zingen en/of muziek maken. Dit 

gebeurt in ieder geval in de vredesweek en zo mogelijk rond kerst.  

Project: We doen het zelf: Creatieve activiteiten in Vredesambassade/Huis van Compassie tijdens 

project We doen het zelf. Met mensen van voedselbank, vluchtelingen en straatmensen geeft KUS 

zes creatieve workshops: samen maken we kunstwerken over wat de mensen willen, zo mogelijk 

over (oorlog, vrede en vrijheid in) jezelf, de wereld om je heen, dichtbij en ver weg. Met taal, met 

verf en klei. 

Project: Workshops voor organisatiepartners zoals Vrijwilligerscafé van Stad van Compassie. Over 

nonverbale communicatie, clownerie, samen kunstwerk maken in tekst of beeld. 

Project: Tentoonstellingen  

- in Vredesambassade/Huis van Compassie Van januari-half maart de tentoonstelling Beelden 

van vrede van Stichting Vredesmuseum. Cartoons over vrede n.a.v. gezegden van over de 

hele wereld. 

- in Vredesambassade/Huis van Compassie Half maart- mei tentoonstelling van de werken 

van de bezoekers van het Huis van Compassie (mensen Voedselbank, vluchtelingen) 

gemaakt bij KUSactiviteiten tijdens project We doen het zelf. En september /oktober een 

vervolgtentoonstelling 

- In Museumpark Orientalis. Doorlopende KUS tentoonstelling met portretten en kunst over 

samenleven, die regelmatig herschikt en veranderd wordt. In 2020 langzamerhand 

omgebouwd rond thema Vrede en vrijheid. 

Project: Dag van Compassie: KUS blijft deze dag mee-organiseren en meedoen met dichters en 

theatermakers. 

Project: sociale organisaties portretteren. De interviews over hun kunst van samenleven worden 

samen met een foto van fotograaf Frans Eppink nog steeds gepubliceerd in weekblad De Brug. 

Project: KUSfeest in november. Open voor alle Nijmegenaren. Maar speciaal om alle meewerkende 

personen van KUS activiteiten te bedanken met een etentje met muziek en dans en bijzondere 

ontmoetingen. 

 

                                              

Communicatie en PR 

In de voorbereiding van de projecten worden alle bestaande contactpersonen van groepen en 

kunstenaars aangeschreven en op de hoogte gesteld. Groepen die KUS graag ziet meedoen worden 

persoonlijk benaderd/gebeld. Daarnaast worden rondom de parken/tuinen waar KUS Vredes en 

Vrijheidstuinen wil maken contact gelegd met de buurtgroepen en creatieve groepen die er actief 

zijn, om te vragen mee te doen. Samen worden de tuinen uitgekozen en de lichtsculptuur foto’s, 

tekeningen, teksten, verhalen, gedichten gemaakt en uitgekozen. Vanaf april 2020 start de pilot. In 

augustus en september wordt het project Vrede en Vrijheidstuinen uitgevoerd. 



Er wordt gecommuniceerd in dagblad De Gelderlander, weekbladen de Brug en De Rozet over de 

activiteiten en ook via deze weg worden mensen gevraagd mee te doen. De activiteiten worden ook 

in de digitale agenda’s Ugenda en Intonijmegen (voorheen Nijmegen Cultuurstad) gezet. Daarnaast is 

er een website, een Facebookpagina en wordt vanaf midden 2020 ook een Instagram actief benut 

om te informeren en contacten te leggen. 

Voor de Vredesweekactiviteiten worden filmpjes gemaakt en gedeeld op Facebook en Instagram en 

via partners. 

 

 


