Beste leden,
Zoals je wellicht weet zijn we als NVBT stoelhouder bij het Herman van Veen Arts Center. Zij gaan in
juni twee Charity events organiseren om geld in te zamelen voor de kinderen van vluchtelingen die
in Soest en Zeist worden opgevangen in twee AZC. De bedoeling is om met het opgehaalde geld
deze kinderen op het landgoed Paltz op 28 augustus een fantastische dag aan te bieden vol met
activiteiten met zang, dans, spel en beeldende activiteiten. Daarnaast wil men ook structureel
culturele uitvoeringen aanbieden in de vorm van muzikale workshops. Hierbij zal samengewerkt
worden met talentvolle conservatorium studenten. Verder wil men ook nog graag iets duurzaams
meegeven als fietsen en onderhoudsgereedschap.
Omdat we als vereniging niet zo rijk zijn dat we zomaar geld kunnen geven bedachten we dat er
mogelijk wel beeldend therapeuten zijn die het leuk vinden om vanuit idealisme aan zo’n dag mee
te werken. We zijn dan eigenlijk een sponsor in natura.
Eerlijk gezegd hebben we geen idee hoe jullie als leden hierover denken omdat het eigenlijk
buiten de doelstelling ligt van de vereniging. We hebben dus ook nog geen toezeggingen gedaan
behalve dan dat we zouden inventariseren of er belangstelling is.
Het tijdstraject ziet er ongeveer als volgt uit:
1. Je kan je tot 2 mei aanmelden bij nvbt.secretaris@vaktherapie.nl
(o.v.v. Naam, email-adres en telefoonnummer)
2. Wanneer er ongeveer 8 a 10 mensen zich aanmelden bel ik met het center dat het gelukt
is.
3. In juni wordt er een bijeenkomst met het AZC en de verschillende partijen die meedoen
gepland om informatie met elkaar uit te wisselenen afspraken te maken.
4. Hier wordt ook een bijeenkomst gepland waarin de inhoud van onze bijdrage wordt
vastgelegd en organisatorische afspraken gemaakt worden om op die dag de benodigde
spullen op de Paltz te krijgen.
Het is belangrijk dat je kan komen op de voorbereidingsbijeenkomsten. Dat je door idealisme
wordt gedreven. Dat je met handen en voeten kan duidelijk maken wat kinderen gaan doen bij jou.
Ik hoop spoedig van je te horen of te lezen hoe jij er over denkt.
Met vriendelijke groet,
Henk Aartsma
Voorzitter Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie

