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kuNST- EN THEATERFESTIvAL

DE KUNSTKARAVAAN

Dingen Detective

Uitkijkend over de Kunstkaravaan 

beschrijft Hamsa (10) een dierbaar 

voorwerp aan kunstenares Marije 

Mooren, vandaag in de rol van 

de “Dingen Detective”. Zij tekent 

wat hij beschrijft: een ketting met 

een ster die licht geeft als je erop 

drukt. Uiteindelijk krijgt Hamsa 

de tekening te zien. “Ze heeft het 

precies goed getekend. Ik vond het 

erg leuk om te doen. Het helpt om 

mijn verdrietigheid weg te halen. 

Ik was 7 toen ik de ketting meenam 

uit Marokko. Nu is-ie stuk, maar 

hij doet me wel denken aan mooie 

herinneringen.” 

Tommels, sambaballen en 
xylofoon

Uit een grote groene tent verderop 

komt veel geluid. Zo’n 15 kinderen 

spelen er op trommels, sambaballen 

en een xylofoon.

“En stop!”, roept begeleider Hans 

Metzger. “Wat is dit?”, vraagt hij 

terwijl hij een megafoon omhoog 

houdt. “Als je hierin praat klinkt 

alles extra hard. Dus als je iets kwe-

tsends zegt, hoe klinkt dat dan?” 

Een jongetje geeft antwoord: “Extra 

kwetsend”. “En iets liefs klinkt ex-

tra lief”, zegt Hans. “Wie wil erdoor 

zingen of rappen?” Mohammed (9) 

steekt zijn vinger op: “Ik wil wel, 

maar ik moet nog wel even naden-

ken over iets liefs”. Hij gaat naar 

buiten en niet veel later komt hij 

terug met een zelfbedachte rap over 

de Kunstkaravaan.

Reizend Tentendorp

De Kunstkaravaan is een reizend 
tentendorp dat deze zomer neerstri-
jkt op de pleinen van Rotterdam-
Zuid met beeldende kunst, theater 
en creatieve workshops voor kin-
deren en volwassenen. Er is een 
vaste groep kunstenaars, die op elk 
plein wordt versterkt door verschil-
lende bijdragen van mensen uit de 
wijken zelf. Voor de editie in Bloem-
hof heeft buurttheater Werklicht een 
multicultureel programma van muz-
iek en poëzie. Ook bakken tuinders 
van Creatief Beheer pannenkoeken 
in een tent gemaakt van fi etswielen. 

Een bijzonder kunst- en theaterfestival  in Rotterdam Zuid

Kunstkaravaan is mede mogelijk 

gemaakt door:

op wijkniveau:  Mart Bechtold (SKVR), Berta, 

Bewonersorganisatie Heijplaat, Maria Borbelis 

(BSW), Buurtbewoner Ahmed, Buurthuis 

Oleander,  Arend den Bosch, Circus  ‘Jan kan 

er wat van’, Creatief Beheer, DES (buurthuis), 

Sandra Dikstra, Dock, Annemaria Carbonaire 

(De Proeftuin), Vincent Haenen (kunstenaar), 

KSH Kidsclub BSO, John Koerts (Culturele 

commissie), Maria Mandos, Mohammed 

(Buurtvader), Thijs Nederveen (Stadsmarinier), 

Nico Prins (Verhalenverteler), Lativ Ozil (TOS), 

Ongeregeld, Rose, Fatma  Shakh, Hendrikus 

Sliep, Speeltuin Feijenoordse Middenstip, 

Jeroen Rouxinol (Capoeira leraar),  Jan Willem 

Schakel (Dock), Speeltuin de Wielewaal, TOS, 

De Storm,  Stichting Ster op Zuid, Christa 

Zwaanenburg, Vestia, Werklicht.

het vaste team: Erwin Bosman, Harm 

Goslink Kuiper,  Bart van Lieshout, Dirk van 

Lieshout, Marije Mooren, Maarten Mooren, 

Andrea Noske, Rose, Christine Saalfeld,  

Harmen Sliep,   Fatma  Shakh, Lubima Teneva,   

Susanne van Santvoord, Hans Metzger

pR: Daphne Kunders

Foto’s: Christine Saalfeld

Organisatie: Bart van Lieshout, Marije 

Mooren, Susanne van Santvoord

Initiatiefnemer: Bart van Lieshout

Met fi nanciële steun van:
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Overal op het Oleanderplein is wel iets te doen: een monumentale knik-
kerbaan, theatervoorstellingen, een workshop vliegers maken, kinderen die 
schilderen en hun werk vervolgens ophangen in een museum gemaakt van 
kratjes, een waarzegger die bezoekers ‘goed gevoel kaartjes’ laat trekken en 
nog veel meer. 

Kinderen doen actief mee

Van de bezoekers doen de kinderen het meest actief mee. Sommigen zijn 
geconcentreerd bezig met een ding, anderen zijn zo enthousiast dat ze het 
liefst alles tegelijk willen doen en rennen rond langs de verschillende tenten. 
Het zelfmaak-museum komt langzaam vol te hangen en kinderen lopen rond 
met geknutselde vliegers, tekeningen uit de ‘karikatuurmachine’ en zelfge-
maakte armbandjes. “Ik had gedacht dat het saai zou zijn. Alleen maar kunst 
om naar te kijken”, vertelt Shakti (9), terwijl ze haar vlieger beschildert. 
“Maar we mogen heel veel dingen doen en het is eigenlijk heel leuk.” 
Ook de volwassenen zijn geboeid. Een aantal kijkt naar de voorstelling ‘De 
Bezoeker’ van Erwin Boschmans over een vluchteling. Ook de kindervoor-
stelling over kakmadam Theodora en het ordinaire meisje Priscilla trekt de 
aandacht. Priscilla wil graag net zo’n strakke buik als Theodora. “Dan mo-
eten we sporten!”, roept de netste en slankste van de twee. Priscilla heeft 
dat nog nooit gedaan, dus de kinderen moeten haar helpen met gewicht hef-
fen en rondjes rennen. Op een bankje aan de zijkant zitten twee volwas-
sen buurtbewoners van het theater te genieten. “In die voorstelling zit ook 
wel een lesje voor de ouders”, zegt Fauzia. “Dat de kinderen niet mogen 
snoepen en veel moeten bewegen.” Ze vindt de kunstkaravaan een harts-
tikke goed initiatief. “Het plein leeft helemaal.” Ook haar buurvrouw Saira 
heeft een fijne dag. “Mijn buurvrouw zei dat het er was. Heerlijk dat ik eens 
in de drukte ben. Normaal zit ik de hele dag alleen thuis.” De Kunstkaravaan 
stond op 9 verschillende pleinen in Rotterdam-Zuid. Alle evenementen zijn 
van 13.00-18.30 uur en gratis toegankelijk. 
(Daphne Kunders, 2014)

DE PLEINEN 

16 juli Oleanderplein - Bloemhof

18 juli  De Lus - Tarwewijk

20 juli Amelandseplein - Carnisse

25 juli Plein 1953, Pendrecht

26 juli De Wielewaal - Waalhaven

27 juli Rondoplein - Heijplaat

1 augustus Persoonsdam - Feijenoord

2 augustus Stichtseplein - Hillesluis

3 augustus Afrikaandertuin - Afrikaanderwijk
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Het speel/kunstobject “De 

Klimplant” is op verzoek en 

in overleg met bewoners 

en kinderen van Bloemhof-

Midden ontwikkelt. De 

realisatie van het project 

wordt ondersteund door 

gemeente Rotterdam, CBK 

Rotterdam Opzoomer Mee & 

Bewonersidee en Woonstad.

Het speel/kunstobject wordt in 
eerste instantie ingezet om het 
Bloemhofplein een vernieuwde 
identiteit te geven. Daarnaast 
willen de kinderen een speelob-
ject dat multifunctioneel en vol-
doende groot is om met meer-
dere kinderen op te kunnen 
spelen. De voorkeur ging uit 
naar een laagdrempelig object, 
dat geschikt is voor jonge kin-
deren of voor kinderen met een 
lichte handicap. Het nieuwe 
speelobject zal in tegenstelling 
staan tot het grotere klimrek, 
een klim object dat ook op het 
Bloemhofplein staat, dat voor 
jongere kinderen nog eng aan-
voelt.

De Klimplant daagt uit om erop te 
klimmen, balanceren, zich in het 
net te laten vallen, om hoog te 
trekken, te zitten, onder heen te 
kruipen en te rusten. Het meest 
uitslag gevende argument, om 
zich voor de realisatie van het 
project in te zetten, is het een-
stemmige enthousiasme van 
buurtbewoners, gemeente en 
CBK voor het ontwerp “De Klimp-
lant”. 

Het speel/kunstobject is ontwor-
pen door kunstenares Christine 
Saalfeld en wordt gerealiseerd 
in samenwerking met GKB 
staalwerk & machines. Bij het 
ontwerp, uitvoering en plaatsing 
van het speel/kunstobject wordt 
rekening gehouden met alle eis-
en ten aanzien van functionaliteit 
en veiligheid.

Met dank aan: Henny, Herman 
Lamers (artist), Ton Luijendijk 
(architect)
Mede mogelijk gemaakt door:

Speel/kunstobject “De Klimplant” op Bloemhofplein in Rotterdam
De wijk Bloemhof karakteriseert zich 
als een wijk met compacte
bebouwing langs smalle straten en 
pleintjes. Het is een multiculturele 
wijk met relatief jonge bevolking. 
Een aanzienlijk deel van de bevolking 
wordt nu beperkt door een laag 
opleidingsniveau, een laag inkomen, 
een grote werkloosheid, maakt het 
dat ook de veiligheid en leefbaarheid 
onder druk staan.
(Bron: Gebiedsplan Bloemhof 2013, p.3)
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Netty van Osch (1962) maakt sinds een aantal jaren 
fi guratieve sculpturen van keramiek in combinatie 
met andere materialen. Met keramische sculpturen 
en objecten bouwt ze installaties die samen 
vertellen over absurdisme en lijden, waarbij ze 
graag Camus citeert over de lijdende mens die rede 
en betekenis zoekt in een zwijgend universum.  “De 
fi guren van Van Osch bewegen zich op het snijvlak 
van realiteit, fi ctie, magie, fantasie, manga, strips 
en tekenfi lms. Foto’s van kinderportretten van 
professionele fotografen en medische literatuur 
worden door Netty als inspiratiebron gebruikt (…) 
een absurdistisch, theatraal karakter.” (Museum 
Kampen)

uITgELICHT

kuNSTENARES NETTY  vAN OSCH 

“De mens heeft de rol van absurde 

held gekregen waarbij de marge een 

plaats is van verzoening met zijn lot of 

ontwrichting.”

Workshop - Ik en de andere  

Kinderen uit Bloemhof gingen dit voor-

jaar, in buurthuis Irene tien weken 

lang nieuwe manieren van bewegen 

ontdekken. Aansluitend op elk workshop ging 

kunstenares Babette Kleijn, samen met de kin-

deren met materialen aan de slag. 

Initiatiefnemer en uitvoering : Bart van Lieshout

assistentie: Babette Kleijn
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Ecokids) een groen conferentie 
in Katendrecht. Aanleiding voor 
deze bijeenkomst was het zoeken 
naar samenwerkingsverbanden 
tussen diverse groen partijen. 
In December 2013  kwamen 
zo’n 15 groen partijen samen in 
het voormalig schoolgebouw, 
gelegen aan de Tolhuisstraat. 
Sprekers van deze middag waren: 
Stefan van der Worm (Wenken, 
Abelen, Ravottuh)
en Gudrun Feltkamp (De Groene 
Loper/ De Stad Uit), 
Gedurende de middag kwam het 
idee naar boven om iets samen te 
doen, als kans om elkaar beter te 
leren kennen. Edward Boele van 
Buurtlab stelde voor om op de 
locatie van NME centrum de Kooi 
in IJsselmonde (Wim vd Boor) 
gezamenlijk iets neer te zetten. 
De gemeenschappelijke activiteit 
vond zijn vorm in „Expeditie 
Groen“. Een open dag bij het met 
schaapscheren & spannende 
spelactiviteiten.  Afgezien van 
het feit dat deze dag uiterst 
succesvol verliep was de slotsom 
dat kleine culturele organisaties 
uiteraard gewend zijn om samen 
te werken, maar dat het moeilijk 
is om de verschillende  agenda’s 
te coördineren. Helaas ontstond 
er geen plan om, op basis van de 
opgedane ervaringen, afspraken 
in de toekomst hierover te 
verduurzamen. Het bleef bij een 
eenmalig (groen) evenement. 

project putsebocht

Burgemeester Aboutaleb is kort 
op bezoek geweest bij stichting 
Stadnomaden.
Het was uiteraard een interessant, 
infor–meel, gesprek over de wijk 
Bloemhof. Er werd gevraagd hoe 
wij de wijk beleven, vanuit welke 
uitgangspunten wij werken en 
wat onze insteek is als culturele 
en kunstzinnige organisatie in de 
wijk.

SOUTH EXPLORER 2014:
Stadnomaden groeit zijn deuren open

Burgermeester Aboutaleb 
op bezoek bij Stadnomaden

Woonstad vrijwilligers feest

Einde 2013 organiseerde Bart van 
Lieshout (n’Bries/ Stadnomaden) 
en Sander Dikstra (Meigroen/ 

South Explorer: culturele hotspots, galeries, ateliers en kunstwinkels openen tegelijk 

hun deuren met een spetterend programma. Scroll and Swipe 13 uur achtereen 

door Rotterdam- Zuid van Rijnhaven via Bloemhof, Tarwewijk naar Carnisse en Oud-

Charlois of andersom. Kunst, muziek, poëzie, fi lm, eten, sieraden, boeken, fotografi e, 

kunstenaarscafé en party tot slot.

Met werk van Herman Lamers, Bart van Lieshout, Dirk van Lieshout, Netty van Osch en 

Christine Saalfeld.

In Oktober 2014 nodigde Woonstad 
Rot–terdam vrijwilligers feest.  Het 
gaat hier om vrijwilligers, die vooral 
kleine taken van beheer op zich 
hebben genomen. Stadnomaden 
was ook uitgenodigd. 
Opvallend was dat weinig jonge 
mensen betrokken waren bij deze 
jaarlijkse hap–pening.. Dat zou als 
indicatie gelezen kunnen worden, 
dat zich vooral oudere mensen 
nog erg betrokken voelen bij de 
fysieke en sociale kwaliteit van hun 
levensomgeving.

EXpEDITIE GROEN

Januari 2012 ontstond het 
idee om een werkgroep op te 
zetten van bewoners, creatieven 
en Woonstad Rotterdam 
met het uiteindelijke doel 12 
panden in de Putsebocht een 
nieuwe bestemming te geven; 
welliswaar op experimentele 
basis. De looptijd van het traject 
bedraagt drie en een half jaar. 

Het belangrijkste onderdeel is 

de gemeenschapelijke tuin, die 

samen met  bewoners wordt 

beheerd.
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SPEELLIJST 
25.05.2014 

   Charlois Kunstweekend  

. . . . . . . . . . .

25.04.2014

De Krakeling 

 . . . . . . . . . .    

27.04.2014

De Feyenoordse Middenstip  

    Heemskerkschool

. . . . . . . . . . .

06.04.2014  

Maritiem Museum

. . . . . . . . . . . 

 12.03.2014

Bloemhofschool 

. . . . . . . . . . .

23.01.2014

Metronoom  

Stichting Pameijer/ 

Kinderopvang Hadassa  

. . . . . . . . . . .

Initiatiefnemer: 

Christine Saalfeld

Uitvoering: 

Christine Saalfeld, Nicola Unger

Voorlezer: Landa van Vliet, Wim

Mede mogelijk gemaakt door de 

finaciële steun van:

LEESBEvORDERINgSPROjECT 

Op REIS MET DE BOEKENTREIN

Op reis met de boekentrein is een theaterperformance in de vorm van een Live schaduwspel 
in combinatie met voorlezen. Het centrale thema is lezen, waarin de kinderen worden 
meegenomen in een reis vol fantasie en betovering aan de hand van boeken. Het doel is 
een ander formaat van voorlezen aan te bieden en kinderen op een speelse manier laten 
participeren. Tijdens de voorstelling worden de boeken live geïllustreerd door kunstenares 
Christine Saalfeld, ondersteund door theatermaker Nicola Unger.
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Zuid and put forward the question: how 

can sustainability for local projects be 

created?  The discussion provided the 

following conclusions and suggestions, as 

summarised by Herman van Wamelen[5] : 

• It is important to make real contact with 

the community, substantiated by sharing 

experiences and daily life. 

• Social institutions like Sonor[6]  were 

mentioned: many projects come and 

go, and residents have the idea that 

potential projects are just being taken 

over by institutions, new initiatives and 

organisations who they do not trust 

because they are not perceived as being 

bottom-up nor sustainable in terms of 

longevity.

• In terms of collaboration, it is not 

possible to get everyone working in the 

same direction, but it is possible to use 

personal ambitions and qualities. 

• It is important for artists not to depend 

on institutions. 

• Sustainable solutions occur by 

coincidence. 

• There are two dynamics: One between 

artists and artists, and one between 

artists and residents.

• In both dynamics there is the intention 

to work towards sustainable solutions.

This summery provides suggestions for a 

more sustainable culture and underlines 

the general aspiration to work towards 

sustainable solutions.

(Saalfeld)

innovations for the city. Sustainable 

creativity roots itself in the values of a 

city’s cultural diversity and biodiversity in 

its ‘communities’.” [1] 

The definition ‘sustainable creativity’ 

contains a number of key concepts, 

from which it makes sense to conduct a 

closer examination from the perspective 

of artists and small-scale art organisations.

• What role can artists play in the 

stimulation of sustainable urban 

transformation pro-cesses? 

• How do artists and small-scale art 

organisations refer to the concept of 

‘sustainable creativity’?

• What are the applications of 

sustainability concerns into urban artistic 

discourses, urban artistic practices and 

urban cultural policies?

Within the art historical concept the 

subject can be associated with New Genre 

Public Art [Lacy, 1994] . It is not to be 

understood as a genre of art per se, but a 

way of acting on and engaging with the 

direct social environment by promoting 

values of mutual acceptance, respect, 

and by generating individual and social 

responsibility. Local participants play a 

decisive role and become co-creators 

within an artistic process. Suzanne Lacy 

describes it in the following way: 

“Unlike much of what has heretofore been 

called public art, new genre public art – 

visual art that uses both traditional and 

non-traditional media to communicate 

and interact with a broad and diversified 

audience about issues directly relevant to 

their lives – is based on engagement.”  

The American community organiser 

and writer Saul Alinsky described 

the concept of a ‘realistic radical’ [3]  as 

someone who develops policies and 

strategies for social change, which are 

based on how the world is, and not the 

world how we would like it to be. An 

important concept within his ideas is 

‘self-interest’ : something that needs to be 

overcome in order to achieve more power 

and significance in social terms. For artists, 

While cities are celebrating ‘the rise 

of the creative class’  as a solution 

to solving problems associated with post-

industrial cities, we as cultural workers 

– specifically artists and small-scale art 

organisation – live in a contradictory 

position. We have to compete with 

colleagues and bigger institutions. We 

have to prove to funding bodies that 

the audience will accept what we offer 

and we are linked to an entrepreneurial, 

cultural industry. As a result, we are 

operating within working conditions 

whereby exhaustion, overwork, and 

under-pay are common. Nowadays the 

legitimisation of this situation derives 

from the negative effects of financial 

crisis and measures of austerity. For 

example, in the Netherlands in 2013, the 

government’s cultural policy reduced 

cultural support from €900 million to 

€700 million. Large cultural institutions 

with high standards were spared.  In 

general cultural institutions were 

encouraged to focus on entrepreneurship 

and to strengthen social cohabitation 

with the audience.  Therefore, it can 

be implied that measures of austerity 

are being imposed upon individual 

artists and small-scale organisations, 

which at the same time have to meet 

entrepreneurial responsibilities and social 

demands.

This situation raises the questions: 

how can we 
survive as cultural 
workers, and how 
can we create 
‘sustainable 
creativity’?

Sustainable creativity is understood 

from the perspective that artists 

“can be catalysts for others to become 

reflective practitioners. … ‘[S]ustainable 

creativity’ is a process-orientated social 

and ecological creativity, which flows 

with serendipitous learning through 

communities of practice, as opposed 

to the output-oriented creativity of a 

‘creative class’ hatching master-planned 

ONDERzOEk vANuIT STADNOMADEN 

ThE CONCEpT OF ThE 
‘SUSTAINABLE CREATIVE CITy’

Sources:
[1] Kirchberg, Volker/ Kagan, Sacha: The 
roles of artists in the emergence of creative 
sustainable cities: Theoretical clues and 
empirical illustrations, City, Culture and 
Society, 2013, p. 142
[2] Lacy, Susanne, Mapping The Terrain, Bay 
Press 1995
[3] Alinsky, Saul D. Radicals, A Pragmatic Primer 
for Realistic Radicals, New York 1989: Vintage 
Book Edition, S.53
[4] Kirchberg, Volker/ Kagan, Sacha: The 
roles of artists in the emergence of creative 
sustainable cities: Theoretical clues and 
empirical illustrations, City, Culture and 
Society, 2013, S. 141
[5] Herman van Wamelen: Senior policy advisor 
for Sport and Cultuur in the Municipality 
of Rotterdam, former director of Stichting 
Zuidzijde
[6] Sonor was an organisation for community 
work and social project managment, that 
stopped its activities in Rotterdam on 1 
January 2014

the demand to overcome self-interest is an 

especially immense challenge because of 

the way, in recent decades, the art world 

has cultivated of a cult of personality. 

Likewise, it could be difficult for artists 

to over-come a sense of self-interest if 

they are living in a state of emergency as 

described in the beginning. 

The concepts of ‘new genre of public art’ 

and ‘the realistic radical’ make reference 

to the concepts of ‘sustainable creativity’ 

and ‘cultural sustainability’ in relation to 

the urban, as the cultural scientists Volker 

Kirchberg and Sacha Kahn  note from 

Kagan and Verstraete, the concept of 

‘sustainable creative city’:

 “ … should embrace participatory, 

bottom-up, intergenerational approaches 

where ‘trial and error’ (i.e. iterative) 

experiments are fostered [and where] 

long-term developments and processes 

are regarded as important, rather than 

products. The whole city is mobilizing 

creative potential to ‘reinvent’ the ‘logic 

of the house’ or »oikos logos«. Viewed as 

[complex] living organisms, sustainable 

creative cities build on their capacities 

and resources to create tangible and 

intangible values for the present and the 

future. Bio-cultural diversity should be 

a basis for urban resilience.” (Kagan and 

Verstraete, 2011: 16)[3] 

The concept of the ‘sustainable creative 

city’ could be seen as a serious 

attempt to strengthen civic participation 

by bottom-up urban governance, equal 

justice, and the multiple dimensions 

of diversity and freedom. The concept 

functions as a contra-point towards 

a ‘creative city’ that fosters urban 

gentrifications in terms of segregation, 

social inequality, and neo-liberal values. 

The principles of ‘cultural sustainability’ 

can further be characterised, as an 

aspiration to improve quality of life, to 

contribute to societal and ecological 

equilibrium, and to support cultural 

diversity.

In 2013, the Stadnomaden Foundation 

held a meeting with different cultural 

and social stake-holders in Rotterdam 
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Samenzetting 
Stichting Stadnomaden werd in 2012 door Christine Saalfeld opgericht. De 
hoofd initiators van projecten zijn Christine Saalfeld en Bart van Lieshout. 
Saalfeld richt zich meer op de inhoudelijke gerichtheid, onderzoek en 
kunst en openbare ruimte. Van Lieshouts kracht ligt in het maken van 
verbindingen en de realisatie van participatieve kunstprojecten.  Baserend 
op deze basis worden verschillende samenwerkverbanden, met lokale en 
vakmensen, aangegaan.

Boekhouding
De rekeningen worden in 2014 gecontroleerd door Michael Lewis. De 
eindafrekening van 2014 wordt verzorgd door Palet administratie.
De subsidie en sponsoring  bedroeg in 2014 € 56.671. 
Stichting Stadnomaden vulde haar werkingsmiddelen aan met inkomsten 
uit opdrachten met € 1.496.

Medewerkers in 2014
Erwin Bosman, Sander Dikstra, Harm Goslink Kuiper, Daphne Kunders, 
Bart van Lieshout, Dirk van Lieshout,  Ton Luijendijk, Maria Mandos, Hans 
Metzger, Marije Mooren, Maarten Mooren, Andrea Noske, Rose, Christine 
Saalfeld, Harmen Sliep, Fatma Shakh, Lubima Teneva, Susanne van 
Santvoord,  Nicola Unger,  Landa van Vliet, Wim.

Dank aan alle partners voor de fi jne samenwerking!
Mart Bechtold (SKVR), Berta, Bewonersorganisatie Heijplaat, Arend 
den Bosch, Bloemhofschool, Buurtbewoner Ahmed, Creatief Beheer, 
De Krakeling, Delta Port Donatiefonds, Dock, Elise Mathilde Fonds, 
Gebiedscommissie Feijenoord, Hommes Gallerie, Gebiedscommissie 
Charlois, Erasmus Stichting Rotterdam, GKB staalwerk & machines, 
Xenia Heemskerk (Gemeente Rotterdam), Heemskerkschool, Galerie 
Hommes, Roelof Kok (cultuurscout), KSH Kidsclub BSO, John Koerts 
(Culturele commissie), Toos Landman (Gemeente Roterdam), Maritiem, 
Nico (De Verhalenman), Museum, Metronom, Mohammed (Buurtvader), 
Thijs Nederveen (Stadsmarinier) , Opzoomer Mee, Ongeregeld, Netty 
van Osch, Prins Bernhard Cultuurfonds, Roos, Fatma  Shakh, Hendrikus 
Sliep, Speeltuin Feijenoordse Middenstip, Stichting Pameijer, Stichting 
Swart van Essen, Jeroen Rouxinol (Capoeira leraar), Jan Willem Schakel 
(Dock), STOER, Speeltuin de Wielewaal, TOS, De Storm, Stichting Ster op 
Zuid, Christa Zwaanenburg, Stichting Volkskracht, Werklicht, Woonstad 
Rotterdam.

Missie van Stichting 
Stadnomaden
Stichting Stadnomaden wil de belangstelling voor beeldende 

kunst en natuur bevorderen. Zij tracht haar doel onder 

meer te verwezenlijken door: het organiseren en uitvoeren 

van tentoonstellingen, voorstellingen, symposia, lezingen, 

evenementen, publicaties, het ontwikkelen van educatieve 

programma’s en lesmateriaal, alles op het gebied van natuur, 

kunst en cultuur.

Colofon
Stichting Stadnomaden
Putsebocht 56b
3073 HM Rotterdam

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/stad.nomaden
Website: http://www.stad-nomaden.nl
Het jaarverslag kan op aanvraag als print versie toegestuurd worden.


