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Hermine
Het afgelopen jaar namen wij afscheid van Hermine Swaanswijk. Hermine was
een van onze eerste deelnemers. Velen bezochten de begrafenis en als
aandenken hebben we een prachtige aquarel van haar ingelijst. We missen haar.
Atelier
In 2012 is er weer een nieuwe schildergroep bijgekomen. Het atelier blijft
groeien. Mensen weten ons steeds makkelijker te vinden. Tegelijkertijd
behouden we de informele en huiselijke sfeer, waadoor mensen zich snel thuis
voelen. Er staan 35 deelnemers op onze adressenlijst die rgelematig komen
boetseren of schilderen.
Exposities
In 2012 namen we wederom deel aan de open atelier route westelijke eilanden.
Bezoekers blijken keer op keer geraakt door ons bijzondere atelier en het vaak
mooie werk dat er wordt gemaakt.
Verder exposeerde de maandagmiddaggroep. Tijdens de opening in oktober
kwamen er zeker zo’n 80 (!) familieleden en vrienden een bezoek brengen.
Bijzonder was de bijdrage van Maarten uit de woensdaggroep die een zelf
geschreven lied zong. Het werd een heel gezellige middag, waarbij heel wat
werk werd verkocht.
Pers/PR
Het belangrijkste artikel over ons atelier dit jaar verscheen in het Nederlands
Tijdschrift voor Revalidatie. Ook verschenen er dit jaar weer 8 nieuwe
postkaarten met afbeeldingen van werk van deelnemers. Lyk Burggraaf maakte
een promotiefilmpje dat we bij presentaties kunnen laten zien en dat op onze site
is toegevoegd. In de film vertellen 3 deelnemers iets over henzelf en ons atelier.
Al met al blijven we hiermee ook steeds aandacht vragen voor afasie. Bettina
Ijland, een van onze nieuwe vrijwilligers, maakte een facebook pagina van
Aterlier Marline Fritzius.
Galerie
In onze in 2011 geopende galerie op de Brouwersgracht 220 exposeerde dit
voorjaar Céline Leopold met de illustraties uit het boek De jongen die katten
tekende. Céline had een langdurige vriendschap met Marline.
In het najaar exposeerde Janko Berman zijn prachtige werk onder de titel: Stille
expressie. Janko is beeldhouwer en geeft de boetseerlessen in ons atelier. Hij
werd 7 jaar geleden zelf getroffen door een infarct en weet dus uit ervaring wat
afasie betekent. Het was veel belangstelling voor zijn werk en er zijn enkele
werken verkocht.

Afasie-schildergroepen in Nederland
(Mede) dankzij onze stichting zijn er inmiddels zo’n 16 plekken in Nederland
(van Groningen tot Hoorn en Venlo) waar een groep afatici schildert onder
leiding van een kunstenaar. De Stichting bracht dit jaar verschillende groepen
een bezoek. Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen met afasie met plezier
en toewijding ontwikkeling in het werk doormaken. In februari 2013 zal er werk
te zien zijn van de groepen in Hoogeveen en Groningen op een expositie over
Vasalis. Geinspireerd door enkele gedichten van Vasalis leveren de cursisten
een bijdrage.
Zomeruitje
Ons zomeruitje met alle deelnemers van het atelier werd een herfstuitje naar het
museum Booijmans van Beuningen in Rotterdam. Met dank aan de Museum
plusbus. Het werd een gezellige en inspirerende dag. Omdat de busexcursie voor
enkelen te zwaar is houden we het in 2013 weer dichter bij huis.
Vrijwilligers
Ons team in Amsterdam is versterkt met drie nieuwe vrijwilligers dit jaar. We
zijn in totaal nu met 10 vrijwilligers en 3 docenten. (alle kunstenaars en
vrijwilligers van de schildergroepen in heel Nederland niet mee gerekend)
De scholingsmiddag werd geleid door Mariolein Boerrigter die al 25 jaar met
NAH patienten werkt. Met als titel : gedragsveranderingen na een NAH, werd
het een informatieve maar ook leuke middag. Daarna genoot men van ons
jaarlijkse teametentje.
Panden Brouwersgracht
De verbouwing van de twee huizen is afgerond. De twee appartementen worden
verhuurd aan ex-pats waardoor er weer geld binnenkomt. Ons atelier mag
daarom blijven groeien.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Marline Fritzius nam afscheid van Hans van
Hessen. Hans is door Marline vanaf het eerste uur in het bestuur gevraagd. Wij
danken hem voor zijn zeer betrokken en kritische inzet. Philo Bregstein is
afgetreden maar als adviseur benoemd omdat hij nog enige betrokkenheid wil
behouden. Begin 2013 zal er een nieuwe bestuurslid toetreden.

Baten
Inkomsten uit effecten
Rentebaten
Huurinkomsten
Diverse baten

385.856
10.389
33.435
600
_______
430.280

Lasten
Subsidies en schilderlessen
Beheerkosten

96.198
67.650
_______
(163.848)
_______

Resultaat

266.432

