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Vijf activiteiten
Stichting KUS hield zich in 2021 bezig met vijf activiteiten:
Creatieve workshops met spel, tekenen, schrijven en gesprekken
Onsje Gelukwandelingen,
Creatieve workshops en gesprekken volgens de methode van Nijmegen in
Dialoog, om werk te maken voor Vrede en Vrijheidstuinen.
Maken van de Vrede en Vrijheidstuinen.
Tentoonstellingen over Vrede en Vrijheid organiseren.
Creatieve workshops met spel, tekenen, schrijven en gesprekken, 43
deelnemers
Een KUSmedewerker begeleidde drie creatieve workshops met spel,
lichaamsoefeningen, tekenen en gesprek voor het Huis van Compassie. Eén in
het Huis van Compassie voor een vijftiental vrijwilligers. Twee in een klooster in
Huissen, het vakantieadres voor mensen met geen of weinig inkomen. Eén
workshop voor acht kinderen en één voor twaalf volwassenen.
De vergoedingen die Huis van Compassie betaalde konden worden ingezet voor
het betalen van de kosten van Onsje Geluk.

Samen met Nijmegen in Dialoog werden een expertmeeting ter voorbereiding
en zes bijeenkomsten georganiseerd in het ZelfRegieCentrum, voor mensen
met een beperking. Een KUSmedewerker, tevens gecertificeerd Nijmegen-inDialoogbegeleider, begeleidde de ochtenden Creatief met gesprek geheten,
met als onderwerpen Zelf kiezen, Zelf doen en Samen doen. Er werd getekend,
gepraat en geschreven over de onderwerpen met vijf vaste deelnemers en drie
mensen die een paar keer meededen. De deelnemers vonden het goede
intense gesprekken, die hen aan het denken zette en ze wilden graag door. Er
werd afgesproken dat er drie gesprekken in 2022 worden georganiseerd.
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Onsje Geluk, 38 donderdagen, 42 deelnemers die 1 tot zevenendertig x
kwamen met vaste club van acht die veel kwam.

Donderdagmiddag van 14-16 uur was er vanaf december 2020 tot begin
november 2021 Onsje Geluk. In 2020 vier keer binnen in het Huis van
Compassie, de organisatie met wie Stichting KUS samenwerkt. Deelnemers
konden iets komen brengen waarvan ze dachten dat een ander er blij van
wordt: een verhaal, gedicht of voorwerp. Ieder kreeg zelf ook iets om blij van te
worden. Er werden ook tekenspelletjes gedaan en muziek gemaakt. Vanaf de
eerste lockdown werd er tien en een halve maand lang in tweetallen een half
uurtje gewandeld in het Goffertpark. De een wandelde daarna nog eens met
iemand anders, voor de ander was één half uur genoeg. De cadeautjes, een
deel steeds door KUS geleverd, een deel door de deelnemers, werden steeds
bij het vertrekpunt uitgestald en vonden gretig aftrek. Bij elke wandeling werd
een thema meegegeven over geluk herkennen, geluk zoeken, geluk vinden.
Vragen waren bijvoorbeeld: Van welke activiteit word je gelukkig? Van welke
muziek? Van welk boek? Welk familielid maakt jou blij?
Er waren een zestal vrijwilligers die regelmatig mee kwamen wandelen, maar
er werd geen onderscheid gemaakt tussen de deelnemers. Er werd geprobeerd
mensen regelmatig met iemand anders te laten wandelen, dus vrijwilligers
wandelden ook wel met elkaar.
Bij het startpunt, buiten bij een schuilkoepel, werden -als dat kon in verband
met de coronamaatregelen- korte activiteiten gedaan, er werd muziek
gemaakt, samen gezongen en twee keer een feestje gevierd met lekker eten en
dans. De laatste tien keer was er Theehuis Onsje Geluk met na het wandelen op
afstand bij elkaar zitten met thee en koffie en iets lekkers. Er werd dan gepraat
over het thema of naar aanleiding van Gelukskaartjes. Toen het in november
erg koud werd stopte de activiteit, tot verdriet van een aantal deelnemers. De
aandacht van de KUS vrijwilligers was echter nodig voor het maken van de
Vrede en Vrijheidstuinen.
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Er is ook een kaart met een Onsje Geluk kabouter, getekend door Josee Tesser.
Je legt de kaart bij aardige dingen die je doet: een bosje bloemen of eten bij de
deur. een klusje in of om het huis. Kaboutertjes deden het, dus je zet je naam
er niet bij. Als kaart kun je de kabouter ook met een lieve tekst opsturen. Er zijn
er een honderdtal uitgedeeld in de Goffert. De Onsje Geluk kabouter wordt ook
uitgedeeld bij de Vrede en Vrijheidstentoonstellingen.

De creatieve KUSworkshops met gesprekken over Vrede en Vrijheid
36 deelnemers kwamen 166 x bij 35 bijeenkomsten
Stichting KUS organiseerde in acht wijken gratis workshops rond het thema
Vrede en Vrijheid. Daarbij werd naar persoonlijke ervaringen gekeken.
Wanneer voelen bewoners van Rijk van Nijmegen zich in vrede en vrij? De
deelnemers wisten dat de werken zouden worden tentoongesteld, binnen in
wijkcentra en buiten in Vrede- en Vrijheidstuinen.
Zesendertig deelnemers maakten onder leiding van de kunstenaars Diederik
Grootjans (schilderen), Frans Eppink (fotografie), Hanneke Beld (teksten) en
Marcel Blom (objecten) prachtig persoonlijk werk over Vrede en Vrijheid in hun
leven. Vooraf of tijdens de workshop werd samen gepraat over vrede en
vrijheid volgens de methode van Nijmegen in Dialoog, dit is de onderzoekende
methode waar positieve ervaringen met het thema aandacht krijgen en een
voor de persoon ideale wereld.

Er waren 6 workshops fotografie, teksten maken, schilderen in 2020 met 15
deelnemers die 2x kwamen, dus 30 bezoeken. Gemiddeld 5 deelnemers per
groep.
Vanaf mei 2021 zijn er 25 groepsbijeenkomsten geweest, 1 digitaal en geheel
gewijd aan een dialoog en 24 aan fotografie, teksten maken, schilderen en
objecten maken. Behalve drie bijeenkomsten objecten maken die binnen
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waren, waren de workshops buiten. De workshops waren in Lent aan de Waal,
in West bij de Honig, in de Hortus in Brakkenstein, in Meijhorst
Ontmoetingstuin en -kerk, bij de Stadsnomaden, in Park Staddijk, bij De Groene
Schakel in Grootstal en het Pomphuisje bij het Kronenburgerpark. Daarnaast
waren er vier keer individueel digitale dialogen.
Inclusief de kunstenaar waren er vanaf mei 128 aanwezigen bij de
groepsbijeenkomsten, gemiddeld 5 per workshop. Plus 4x2 mensen bij de
individuele digitale dialogen.
Totaal aantal bijeenkomsten in 2020 en 2021 6+25+4=35 waarvan 5 dialogen.
Totaal aantal deelnemers in 2020 en 2021: 36 personen, die 30+128+8=166x
kwamen.
De workshops hoorden twee aan twee bij elkaar. Verschillende mensen deden
mee met meerdere workshops, dus bijvoorbeeld én met schilderen én met
teksten maken of fotografie, twee deelnemers deden met de
schilderworkshops in alle stadsdelen mee.
De deelnemers waren zeer te spreken over de mogelijkheid om in deze
moeilijke coronatijd een leuke gratis activiteit te doen. Buiten, met thee en
koffie én goede begeleiding. De workshops objecten maken trokken maar
weinig mensen. De kunstenaar moest zich van tevoren wegens
omstandigheden terug trekken -kon maar bij twee van de workshops aanwezig
zijn- en het nieuwe plan: ieder maakt van een stoel of tafel een Vrede en
Vrijheidsobject, was te moeilijk, teveel werk in twee bijeenkomsten van twee
uur. Twee van de mensen die zich hadden opgegeven trokken zich daarom
terug. Er bleven alleen mensen over met ervaring in kunst maken.
Oorspronkelijk waren 40 workshops gepland, maar 10 gingen niet door in
verband met corona, ziekte. De begeleidende kunstenaars zetten hun
vrijkomende tijd anders in voor KUS, om bijvoorbeeld te helpen met het
selecteren van foto’s en teksten en zelf werk te maken over het thema.
Maken van de acht Vrede en Vrijheidstuinen
Het plan in 2020 was om vijf Vrede en Vrijheidstuinen te maken met werk over
persoonlijke Vrede en vrijheid, door gewone Nijmegenaren gemaakt. Door
corona werden de activiteiten een tijd stil gelegd.
Gemeente en het Prins Bernhard Cultuurfonds gingen akkoord om de gegeven
en toegezegde gelden voor 2020 over te hevelen naar het volgende jaar. De
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Provincie Gelderland schonk het gegeven geld om aan financiële afspraken te
kunnen voldoen.
Het idee was toen om dan maar één grotere Vrede en Vrijheidstuin te maken.
Op zoek naar een locatie waren er echter acht bestaande tuinen in Nijmegen
die mee wilden doen en twee tot vijf werken wilden plaatsen.
Een eerste inkijkje in een Vrede en Vrijheidstuin was op 25 september in een
volkstuin van KUS vrijwilligers, waar onder andere vijf Vrede en
Vrijheidstotempalen te zien waren. Er waren vijftien bezoekers. Van deze
werken zijn er daarna drie in de officiële Vrede en Vrijheidstuinen neergezet.

Een flinke selectie uit al het werk van de deelnemers -waarbij delen van teksten
gecombineerd werden met tekeningen of foto’s-, werd aan de tuinen
voorgelegd. Zij kozen daaruit de borden en objecten die zij wilden plaatsen.
In één tuin werd een kinderspeurtocht gemaakt, met vijf panelen, een
kabouterhuis met muizen, een konijnenhol en een vogelhuis met de vijanden
uil en merel vreedzaam naast elkaar.
Er was een gezamenlijke bijeenkomst van alle tuinen waar de activiteiten
besproken werden die bij de opening en daarna zouden kunnen plaats vinden
in de tuinen. Er werd besloten bij de opening in drie tuinen activiteiten te doen
-in alle tuinen zou te veel zijn, ze liggen ver uit elkaar dus bezoekers kunnen
maar naar 1 of 2 tuinen- en dan in de andere tuinen in de lente en zomer.
KUS liet het gekozen werk op Dibond (een soort aluminium) afdrukken en
plaatste de borden en objecten begin december.
19 december was de officiële opening van de Vrede en Vrijheidstuinen met een
fietstocht van 30 kilometer langs de tuinen, met onderweg een rondleiding in
een tuin, een wijkwinkelbezoekje, een poppenspel en koffie en thee met
lekkers. Er waren twee groepen die fietsten, met een startpunt bij twee
verschillende Vrede en Vrijheidtuinen. De geplande openingsactiviteiten met
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een Vrede en Vrijheids Nieuwscafé met Rob Jaspers, een Vrede en Vrijheidsspel
en een feestelijke bijeenkomst met eten van Van Tuin tot Bord met optredens
konden op het laatste moment niet doorgaan wegens de coronamaatregelen.
De fietstocht route is bij alle Vrede en Vrijheidstuinen te verkrijgen. Bij de
tuinen waar geen openbare binnenruimte is, zijn zelfgemaakte brievenbussen
geplaatst voor de fietsrouteboekjes.
Het werk blijft staan zolang het mooi en heel blijft. Het blijft waarschijnlijk
bruikbaar voor nieuwe locaties.
De locaties van de acht Vrede en Vrijheidstuinen in Nijmegen zijn:
De Ontmoetingstuin bij de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033,
Trainingscentrum Michi, bij Park Staddijk, Staddijk 41,
De Groene Schakel, wijktuin, bij Wijkcentrum De Schakel in Grootstal,
Archimedesstraat 9,
De Hortus Theetuin, d'Almarasweg 22d,
Land van Ooij, biologische moes- en ontmoetingstuin, Dijkgraaf van Wijckweg
101,
Het Pomphuisje, standplaats Kunstraffinaderij en atelier Marie-Louise Fransen,
Nieuwe Marktstraat 50-51, bij Kronenburgerpark
De Wijkfabriek in Oud West, broedplaats en ontmoetingsplek voor de buurt,
Koninginnelaan 1, 6542 ZH
Educatieve Natuurtuin Goffert, Goffertweg 19, 6532 AA
Tentoonstellingen over Vrede en Vrijheid
In 2020 waren de gemaakte werken over persoonlijke vrede en vrijheid na
afloop van de workshops in Stadsdeel Midden op de site van KUS
www.stichtingkus.nl te zien, als Tentoonstelling Vrede en Vrijheid 1.
Een deel van de werken die gemaakt werden in 2021 werd als eerste een
maand tentoongesteld in de Ontmoetingskerk in Meyhorst. Bij een feestelijke
dag van de Ontmoetingskerk, was KUS er met de KUS Vrede en
Vrijheidsspeurtocht voor gezinnen, waar twaalf voorwerpen verwerkt in een
vredesverhaal gezocht moesten worden. Er deden zo’n vijftien kinderen en
ouders mee. Het Ommetje was die dag in Meijhorst (wegens corona overdag in

7

plaats van ’s avonds, en zij kwamen de tentoonstelling bekijken met een groep
van 12 personen.
In december volgde een tentoonstelling in Voorzieningencentrum De Ster in
Lent die tot midden 2022 blijft hangen.

In november kwam een expositieruimte in het centrum van Nijmegen vrij, in
Passage Molenpoort 106, eerste verdieping. 1200 m2, waarvan op 400 m2 met
schotten, geleend van aannemer Cuppens, zeven kamers en twee etalages
gemaakt waren door Stichting Wederopbouwstad Nijmegen. Stichting KUS
mocht die ruimte om niet gebruiken van eigenaar MWPO Fier, van december
tot en met maart. Cuppens en Wederopbouwstad Nijmegen waren zo
vriendelijk om KUS de schotten en ander aanwezig materiaal als stoelen en
keukenmateriaal te laten gebruiken. In december en januari is deze ruimte
door drie KUSvrijwilligers ingericht met al het materiaal gemaakt voor de Vrede
en Vrijheidstuinen, met impressies van de tuinen en het werk daar,
kunstwerken van tien kunstenaars over vrede en vrijheid (en onvrede en
onvrijheid), een impressie van vier Vredesweken in Nijmegen (weken
geïnitieerd door PAX en in Nijmegen door de Raad van Levensbeschouwing en
Religie, elke derde week van september) en vijftig foto’s met interview, met de
verhalen van vertegenwoordigers van sociale organisaties die KUS in 2018-2020
sprak over de kunst van samenleven en vrede en vrijheid. De tentoonstelling
heet: Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk.
Er werden hiervoor nog vele tientallen dibond borden met foto’s en teksten
gedrukt. Op dibond om het materiaal de komende jaren nog herhaaldelijk te
kunnen inzetten.
Het Vrede en Vrijheidsspel wordt ook hier gebruikt als speurtochten voor
kinderen. Er zijn er twee waarbij twaalf voorwerpen gezocht moeten worden,
zoals een vredesdraak, een vredesvogel en een huis. En één voor peuters en
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kleuters die doosjes met hartjes moeten zoeken. Als beloning mogen de
kinderen een cadeautje vissen.
2022
De geplande opening in januari moest uitgesteld naar 2 februari en ook toen
kon er geen grote opening zijn door corona. De expositie is dus stilletjes
opengegaan, van woensdags tot en met zaterdags van 12-17 uur. De eerste
week kwamen er 100 bezoekers, na enkele weken kwamen er 150 bezoekers
per week. Pas 5 maart was er wel een grootse opening met burgemeester
Hubert Bruls, oud-journalist Rob Jaspers, verschillende muziek en
dansoptredens en 127 bezoekers op één dag. Er werd die middag tevens een
tweede tentoonstelling geopend, over 40 jaar De Nijmeegse Stadskrant, in een
ruimte naast de KUStentoonstelling.
Vijf KUSvrijwilligers zijn gastheer en gastvrouw.
Ondertussen is bekend dat KUS de ruimte tot en met juni kan gebruiken. Er zal
een nieuwe tentoonstelling Vrede, Vrijheid en een Onsje Geluk 2.0 worden
ingericht met materiaal van vredesorganisaties in Nijmegen, zoals het
Vrijheidsmuseum, de Wederopbouwstad Nijmegen, In Paradisum, en werken
van een tiental andere kunstenaars. Er zal een relatie gelegd worden met de
situatie in Oekraïne.

En verder:
De PR: Er waren aankondigingen naar alle wijkbladen, weekbladen en het
plaatselijke dagblad gestuurd. In de weekbladen De Brug en De Rozet werden
die goed geplaatst. Het dagblad De Gelderlander plaatste slechts 2 hele kleine
stukjes. Een vijftal wijkbladen gaven het initiatief aandacht.
Verder waren er aankondigingen op Facebook en op de website. Ook zijn er
1000 flyers verspreid.
De Vrijwilligers.
Dankzij een subsidie van de gemeente Nijmegen ontvingen alle twintig
vrijwilligers- die meer of minder actief zijn voor KUS - een boekenbon van 20
euro. Acht van hen mochten gratis naar een optreden in de Schouwburg van
Het Groot Niet Te Vermijden. Een prachtig cadeau van de Schouwburg, die de
vrijwilligers als VIPs behandelde. De vrijwilligers waardeerden dit alles zeer.
Het bestuur: Het bestuur heeft haar jaarlijkse vergadering in coronatijd
telefonisch gedaan om de jaarstukken te bespreken en goed te keuren. Verder
overlegden zij waar nodig per mail en soms telefonisch. De secretaris, tevens
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coördinator, is bij vrijwel alle activiteiten van KUS aanwezig geweest. Zij werd
dit jaar ondersteund door een vijftal heel actieve vrijwilligers waaronder een
assistent coördinator.
Tentoonstelling Orientalis
Door corona is de tentoonstelling van KUS in Orientalis in 2021 niet meer open
gegaan en in juli is het werk uit Orientalis weggehaald.
Stichting KUS dankt hartelijk:
MWPO Fier BV voor het gebruik van de ruimte
Cuppens Aannemers voor het om niet gebruiken van hout en panelen
Cuppens +zn is een gerenommeerd bouwbedrijf dat startte in 1962. Het bedrijf
bouwt met innovatieve en duurzame methodes, zowel nieuwbouw als
renovatie en staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het
rentmeesterschap en respectvol omgaan met mens en natuur.
Voor financiële ondersteuning:
De Gemeente Nijmegen afdeling wijkbudgetten
Provincie Gelderland
Prins Bernhard Cultuurfonds
en verder:
allen die vrijwillig werkten en werken voor Stichting KUS
de deelnemers van de workshops Vrede en Vrijheid
de acht Vrede- en Vrijheidstuinen en
alle organisaties waarvan een medewerker geïnterviewd is.
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