Jaarverslag 2013
Atelier Marline Fritzius
In 2013 is er ook op donderdag een groep gestart waardoor we op alle
dagen open zijn. Er schilderen of boetseren nu wekelijks ongeveer 36
mensen met afasie in ons gezellige atelier.
Dit jaar hebben we het aanname-beleid onder de loep genomen. Afasie
bleek een zeer rekbaar begrip te zijn. Van ernstige taal en fysieke
beperkingen tot bv. enige hinder bij lezen.Iemand die bij ons in het atelier
mag komen schilderen moet als diagnose een afasie hebben waarbij
diegene in het huidige dagelijks leven hinder ondervindt van zijn of haar
taalstoornis. Het beeldend uiten is immers bedoeld als een plezierige
alternatieve manier van het verbaal uiten van gedachten en gevoelens.
De vloer van het atelier is in 2013 grondig geschuurd en gelakt.
Expositie Herman Bodt
Herman Bodt, een van onze deelnemers, exposeerde van 7 januari tot
eind februari 2013 met 20 schilderijen in de Bibliotheek van de
Staatliedenbuurt in Amsterdam. 6 werken a 125 € werden verkocht! Ook
werd er in het atelier een filmpje opgenomen over Herman en het
schilderen waarmee hij Herman na zijn beroerte is begonnen. Op RTV
Noord Holland is dit vertoond.
Expositie woensdagmiddaggroep
Op zondagmiddag 14 april vond de gezellige opening van de expositie
van de deelnemers van de woensdagmiddag groep plaats. Met werk van
Frans Bensdorp, Joost van Dalsem, Evert Guldemont, Maarten
Hageraats, Hermina de Heus en Renee Leven.
Joost van Dalsem
Joost deed 24 en 25 augustus 2013 mee aan de open atelier route
Ilpendam waar hij zijn (in ons atelier gemaakte) werk vertoonde. Hij
ontving veel bezoekers.
CVA - Congres
12 juni 2013 was er een congres over CVA in Amsterdam. De
revalidatieartsen vroegen ons om een positieve bijdrage te leveren aan

het congres. Het atelier Marline Fritzius verzorgde er een expositie. In
een diaserie werden 133 werken getoond, er hing werk van zeven
deelnemers en Hanna vertelde het congres iets over de Stichting
Marline Fritzius. Met dank aan geriater Sacha Deetman en atelierdeelnemer Hans.
Vrijwilligers
Ons team is versterkt met 3 nieuwe vrijwilligers. Het totale team bestaat
nu uit 13 vrijwilligers en 3 docenten. (kunstenaars en vrijwilligers van de
schildergroepen in heel Nederland niet mee gerekend). Helaas heeft
Pauline, een van de vrijwilligers, ons moeten verlaten. In september dit
jaar vond het jaarlijkse team-eten plaats bij restaurant Freud. Het bestuur
vergezelde ons zodat we elkaar beter leerden kennen. De
scholingsmiddag vond plaats in de vorm van een ‘lezing’ over afasie van
Mw. Bastiaanse, hoogleraar afasie aan de Universiteit van Groningen.
Onze vrijwilligers vonden het heel verhelderend.
Pers/PR
Om het atelier meer bekendheid te geven in Amsterdam en omstreken
plaatsten we kleine advertenties en een aantal artikelen in lokale
kranten. Verhoudingsgewijs leverde dit weinig nieuwe deelnemers op.
Het blijven investeren in het netwerk lijkt van meer waarde. Steeds meer
instellingen, sociale wijkteams, NAH specialisten in A’dam e.o. zijn op de
hoogte van ons bestaan.
Bekendheid geven aan ons atelier blijft nodig. “Mensen met afasie” is
een specifieke doelgroep die niet eenvoudig te bereiken is. Het
hulpverlenende circuit rondom afasiepatiënten lijkt nogal versnipperd in
Amsterdam.
Onze AtelierMarlineFritzius-facebookpagina wordt gewaardeerd maar
nog te weinig bezocht.
Galerie Marline Fritzius
In onze in 2011 geopende galerie op de Brouwersgracht 220 exposeerde
in het voorjaar van 2013 onze docente Hanneke Franken. In het najaar
van 2013 opende de tentoonstelling van docent Guy Swart, deelnemer
Anneke Pleiter en deelnemer Marga van Bercum, onder de titel: Van
Stilleven tot Tapijtjes en Portret.

Afasie-schildergroepen in Nederland
(Mede) dankzij onze stichting zijn er in 2013 buiten Amsterdam 15
permanente schildergroepen voor mensen met afasie in: Groningen,
Hoogeveen, Hoorn, Almere, Maassluis, Capelle aan den Ijssel, Venlo,
Apeldoorn, Utrecht, Eindhoven, Spijkenisse en Oud Bijerland. De
deelnemers worden begeleid door kunstenaars.
De Stichting bracht dit jaar verschillende groepen een bezoek. Het is
fantastisch om te zien hoeveel mensen met afasie met plezier en
toewijding een ontwikkeling in het werk doormaken.
In februari 2013 was er werk te zien zijn van de groepen in Hoogeveen
en Groningen op een expositie over Vasalis. Geïnspireerd door enkele
gedichten van Vasalis leverden de cursisten hun bijdrage.
In Apeldoorn, waar 14 mensen schilderen, exposeerden de deelnemers
in december in een bijgebouw van de grote kerk.
De Schildergroep Eindhoven exposeerde vanaf 3 september 2013 tot en
met 7 januari 2014 een aantal van hun werken in verpleeghuis de
Passaat in Eindhoven.
In Hoorn werd in maart en april 2013 de hal van verpleeghuis Lindendael
opgefleurd door het kleurrijk werk van de afasiepatiënten uit de
schildergroep in Hoorn.
Ook in Utrecht is er nog 2 maal geëxposeerd, onder andere in
samenwerking met het Utrechts Studenten Orkest.
Zomeruitje
Ons zomeruitje met alle deelnemers van het atelier vond plaats op 29
augustus naar het COBRA museum in Amstelveen. Onze grote groep
bezocht o.l.v. 2 gidsen de tentoonstelling van Friedrich Hundertwasser.
Daarna gebruikten we de nu bijna traditionele gezellige lunch (samen)
waardoor mensen uit de verschillende groepen elkaar weer konden
ontmoeten. Ook Pieter Hengst, die niet meer op het atelier kan komen
schilderen, nam deel en dat was een leuke verrassing!

Panden Brouwersgracht
De twee huizen worden nog steeds verhuurd aan ex-pats waardoor er
geld binnenkomt. Ons atelier kan daarom blijven groeien.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Marline Fritzius is verheugd dat in 2013 als
nieuw bestuurslid is toegetreden Mw. Roelien Bastiaanse, werkzaam als
hoogleraar afasie aan de RUG. Het gehele bestuur kwam vier maal
officieel bijeen. Het huidige bestuur bestaat uit: Dirk Epke (tijdelijk
voorzitter), Jeanette Bos (secretaris), Otto Beelaerts van Emmichhoven
(penningmeester), Neel Struijk van Bergen (lid), Roelien Bastiaanse (lid),
Philo Bregstein (als adviseur betrokken).

Verkorte staat van baten en lasten 2013
Baten
Inkomsten uit effecten
Rentebaten
Huurinkomsten

321.325
3.156
63.447
_______
387.928

Lasten
Subsidies en schilderlessen
Beheerkosten

103.035
64.497
_______
(167.532)
_______

Resultaat

220.396

