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Stichting Marline Fritzius
Stichting Marline Fritzius stelt zich ten doel om mensen met afasie zich
beeldend te kunnen laten uiten onder begeleiding van professionele
kunstenaars. Voor meer informatie verwijzen we u graag terug naar onze
website.
Afasie Ateliers in Nederland
Evenals in voorgaande jaren draaien in 2019 op verschillende plekken, mede
dankzij de Stichting Marline Fritzius, kunstzinnige ateliers voor mensen met
afasie. In ons jargon is een nieuw woord ontstaan: afasie-atelier. In 2019 staan
er in 15 plaatsen buiten Amsterdam afasie - ateliers. Het aantal dagdelen
waarop groepen cursisten elke week per locatie schilderen of boetseren is
toegenomen. Er zijn schilder/boetseer-ateliers in: Almere, Amsterdam,
Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Groningen, Hoogeveen, Hoorn,
Maassluis, Midden Beemster, Oud-Beijerland, Sittard, Spijkenisse, Utrecht,
Tilburg en Haarlem. Deze afasie-ateliers kunnen in samenwerking met de
Stichting Marline Fritzius bestaan. Elk atelier wordt opgezet door plaatselijke
afasiecentra of individuele kunstenaars. De kunstenaars die de cursisten
begeleiden worden van buitenaf aangetrokken en werken op zelfstandige
basis. Zij zijn geen creatief therapeuten, komen niet uit de zorg en hebben
doorgaans geen ervaring met afasie. Het kunstenaarschap is hun kernactiviteit
en vanuit dat uitgangspunt geven zij de liefde voor hun vak door aan hun
cursisten met afasie. Deze opzet zorgt voor een plezierige en inspirerende
werkwijze in de afasie-ateliers waar steeds meer mensen met afasie wekelijks
terecht kunnen. Tien jaar na het ontstaan van de Stichting maken nu zo’n 250
mensen met afasie in Nederland gebruik van Marline haar idee om schilderen
en boetseren voor mensen met afasie mogelijk te maken in apart hiervoor
bestemde ateliers.
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Eerste landelijk afasie-atelier-dag op 17 oktober 2019!

Coördinatoren, begeleidend kunstenaars en vrijwilligers uit alle afasie-ateliers
in Nederland kwamen in Amsterdam bij elkaar om kennis te maken, uit te
wisselen en elkaar te inspireren. Zie hier een sfeervol verslag van deze
geslaagde dag!
Link film (komt eraan)
Afasiecongres september 2019
Stichting Marline Fritzius was aanwezig op het jaarlijkse afasiecongres. Met
een klein praatje, een mooie poster en een stand waar mooie werken van
cursisten werden bewonderd. De Stichting blijft zich kenbaar maken in het
afasie-gerelateerde netwerk zodat er meer en meer mensen met afasie
gebruik kunnen maken van het aanbod om te kunnen schilderen of boetseren.
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Ook gaf de stichting een presentatie in oktober 2019 in Revalidatie Centrum
READE in Amsterdam om revalidanten kennis te laten maken met ons atelier in
Amsterdam. Zo blijven we PR voeren met de wens dat velen met afasie de
gelegenheid krijgen om te komen schilderen of boetseren.
Atelier Marline Fritzius in Amsterdam
Het atelier in Amsterdam, dat is gevestigd in het voormalige atelier van
Marline, is het eigen afasie-atelier van de Stichting Marline Fritzius. Er wordt
elke week op tien dagdelen bijeenkomsten begeleid door vier verschillende
kunstenaars. In totaal begeleiden deze kunstenaars elke week ruim 57
cursisten. Elke kunstenaar heeft haar/zijn eigen specialiteit, waardoor voor
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elke cursist een passende plek in een groep kan worden gevonden. Er wordt
veel geschilderd, maar ook wordt er geboetseerd en worden er mozaïeken en
linoleumsnedes et cetera gemaakt.
Ook dit jaar hebben we weer veel nieuwe mensen mogen ontvangen aan onze
sfeervolle Brouwersgracht, maar ook hebben we door verschillende
omstandigheden van een aantal cursisten afscheid moeten nemen. Bij wijze
van uitzondering willen we dit jaar stil staan bij het verlies van Ronald de Jong.
Ronald was geliefd en jarenlang zo thuis in ons atelier waar hij de moed vond
weer te gaan tekenen na een ernstige hersenbloeding. Veel te jong overleed
hij. Een prachtige reeks verhalende tekeningen liet hij achter. Te zien en te
koop op: www.tekeningenvanronald.nl
Het team in Amsterdam bestaat naast de vier free-lance kunstenaars uit een
groep van inmiddels 25 toegewijde vrijwilligers en een coördinator. Er wordt
volop gebruik gemaakt van de groeiende expertise van alle mensen die
betrokken zijn bij het atelier. We begonnen we het nieuwe jaar met onze
inmiddels traditionele gezellige nieuwjaarsborrel voor alle medewerkers en het
bestuur van de Stichting.
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Het team van vrijwilligers drinkt met regelmaat een glaasje wijn voor op de
gracht, na een overleg of scholingsdag. Van het jaarlijkse teametentje als dan
voor hun inzet zijn dit jaar geen foto’s gelukt. Het vond plaats op een zwoele
zomeravond buiten in restaurant aan het IJ…
Teamuitje Atelier Marline Fritzius Amsterdam
Naast de uitjes voor de cursisten mogen alle vrijwilligers ook af en toe in het
zonnetje worden gezet. In de zomer dineerden we op een prachtige
zomeravond romantisch aan het IJ in…… in Amsterdam Noord. De Marline
Fritzius Vrijwilligersbokaal werd uitgereikt aan Carel die al jaren trouw als
gastheer dienst doet.
Er werd met regelmaat na overleg of een scholing nageborreld door het
vrijwilligers-team op de gracht voor het atelier, en dat kon wel eens uitlopen….
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Boek over Marline Fritzius
In 2018 verscheen het boek ‘Uit je woorden’ als eerbetoon aan Marline Fritzius
als kunstenares. In dit boek vind je een overzicht van haar gehele oevre, van
haar jeugdwerk tot werk uit haar laatste levensjaren. De stichting hoopt dat
met dit boek de herinnering aan haar als kunstenares maar vooral haar idee
over de bijdrage van kunst voor mensen met afasie, blijft voortleven. Dank
gaat uit naar Lys Bouma, Ed de Heer, Philo Bregstein, Harry Moeskops, Neel
Struijk van Bergen en Hanna Velthoen voor de tekst en samenstelling van het
boek.

In 2019 is het boek aan velen die een band hebben met de Stichting Marline
Fritzius verkocht of geschonken.
Zomeruitjes
Elk jaar bezoeken we vanaf 2011 met al onze cursisten een museum. De
zogenaamde Zomeruitjes. Sinds 2018 worden de uitjes meer ‘op maat’
georganiseerd. De hele groep samen is te groot inmiddels en het bleek dat in
voorafgaande jaren sommige cursisten de uitjes als vermoeiend hadden
ervaren. Daarom werd er dit jaar per groep overlegd waar de cursisten heen
wilden. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat er uitjes plaatsvonden naar
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Hofjesconcerten en bijvoorbeeld De Beeldenroute Art Zuid, met vooraf koffie
in het Hilton, even chique doen (zie foto), en een super gezellige lunch in de
Beethovenstraat. Een andere groep bezocht het Stedelijk Museum en de
woensdagochtend groep kreeg een rondleiding en lunchte in het mooie
Museum t Schip.
Koffie op het terras van het chique Hilton Museum in Amsterdam Zuid voordat
we de Amsterdam Zuid Beelden route bezichtigen.
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Nieuwe website Stichting Marline Fritzius
In 2019 is er een begin gemaakt met het realiseren van een nieuwe website.
Na onderzoek onder cursisten, vrijwilligers en coördinatoren werd duidelijk dat
de nieuwe site een meer landelijk karakter moest krijgen. We willen dat
iedereen met afasie in Nederland via de site kan zien of er een afasie-atelier bij
haar/hem in de buurt bestaat. Ander zeer belangrijk doel is dat de site zal
dienen als platform voor het werk van alle deelnemers van de afasie-ateliers.
Door wisselingen in medewerkers aan de site en technische en logistieke zaken
is de site nog steeds niet voldoende gevuld maar zal deze, nu de corona-crisis
eindigend lijkt, werkelijk de lucht in gaan.
Vooruitblik 2020
2019 sluiten we af als een succesvol jaar waarin wordt besloten de landelijke
afasie-atelier-dag als een nieuwe traditie eens per 2 jaar voort te zetten. Een
jaar waarin weer prachtige kunstwerken zijn gemaakt en tentoongesteld
tijdens exposities in het hele land. Een jaar waarin onze ateliers een bijdrage
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leveren aan het leven van velen die werden getroffen door een akelige
aandoening als afasie. Nog niets vermoedend keken we uit naar 2020, waarin
we overvallen werden door het corona-virus.
Bestuur
De bezetting van het bestuur van de Stichting Marline Fritzius in 2019 bestaat
uit 3 leden, te weten:
Voorzitter:

Harry Moeskops

Secretaris:

Jeanette Bos

Penningmeester: Otto Beelaerts van Emmichoven
Verkorte staat van baten en lasten 2019
Verkorte staat van baten en lasten 2019
Baten
Waardeverandering effecten
Rentebaten
Huurinkomsten
Diverse baten

933.574
1.592
61.691
4.050
_______
1.000.907

Lasten
Donaties en schilderlessen
Beheerkosten

181.850
172.283
_______
-354.133
_______

Resultaat

646.774
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