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Bijlagen eindverantwoording

Bijlage 1. Financieel verslag van de penningmeester van stichting MAP,  zie hieronder
Bijlage 2. Programmaboekje en folders/ flyers gebruikt tijdens HEIM, zie aparte map
Bijlage 3. Filmverslag, zie DVD, wordt zo snel mogelijk nagestuurd
Bijlage 4. Statistieken, zie hieronder 
Bijlage 5. Locaties, zie hieronder
Bijlage 6. Ontstane netwerken en samenwerking, zie hieronder
Bijlage 7. Deelnemers en hun achtergrond, zie hieronder
Bijlage 8. Uitkomsten enquête, zie hieronder



Eindverantwoording HEIM - Thuis in Transvaal
Moving Arts Project 2010 - 2011

Bijlage 4. Statistieken

Deelprojecten uitgesplitst naar discipline   Deelprojecten uitgesplitst naar initiatief

Deelnemers uitgesplitst naarleeftijd    Deelnemers uitgesplitst naar achtergrond

Bijlage 5. Locaties

Tijdens de eindpresentatie op 26 september en 2&3 oktober is
gebruik gemaakt van de volgende locaties:

- Café Oost, Krugerplein
- Multicultureel centrum en moskee De Verbinding, Joubertstraat
- Voormalige kunstmagneetschool de Kraal, Smitsstraat
- HEIMhuis, Reitzstraat 145
- Luthulistraat 24-c (wegens ziekte niet door gegaan)
- Kunst- en cultuurgebouw Tugela85, Tugelaweg 85
- Multicultureel vrouwencentrum de Bloem, Laings Neckstraat
- Retiefstraat 18-a
- Café Caf-vino, Krugerplein
- Oudersocieteit de Ring, pres Brandstraat 25
- Pretoriusstraat 84 (oude liedjes vullen stilte)
- Krugerstraat 186 (mevr. Wang)
- Albert Heijn Krugerplein
- Stichting El Itihaad Chora, Krugerstraat 17
- Steve Bikoplein 24 (Chasing rainbows)
- De 9 deuren, 3e Oosterparkstraat 20-26
- De straten van de Transvaalbuurt
- Het Krugerplein
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Bijlage 6. Ontstane netwerken en samenwerking

Deelnemers onderling

- De verschillende vogelhouders zijn een intensieve uitwisseling begonnen. Plannen voor een dag met alle vogelhouders 
  uit de transvaal zijn in de maak. 
- Janine Tousaint (productie) en Alex Horevits (Zeemeermin) ontwikkelen samen een nieuw theaterstuk. 
- Elmo Slothouwer (geluidstechnicus en dj) en Romario Lassonder (een van de bezoekers van het HEIM huis) zijn samen 
  muziek gaan maken en bereiden opnames voor
- De moeder van Kai Cameron heeft aan Alex Horevitch gevraagd om vaker langs te komen om voor de jongen een 
  vaderrol in te nemen. 
- Iris Lammertsma van de Kazerne heeft Daniel Metz gevraagd te participeren in het project Trans Vaal met als thema de 
  Joodse geschiedenis van de Transvaalbuurt.
- Daniel Metz joods historicus en Shalki Eizzat egyptisch kunstenaar gaan uitwisselen gemeenschappelijke cultuurhistorie 
  vanuit eigen culturele achtergrond.
- Feta Kunst is gevraagd om muzikale workshops te geven aan de kinderen uit de buurt in het gebouw van Wij van de 
  Wijk (voorheen het HEIM huis) 
- Murielle Lucie Clement en Janine Toussaint vragen een bewoners initiatief aan om filmavonden te organiseren in de 
  Tugele85. Dit naar aanleiding van het gezamenlijk bekijken van de video van HEIM met alle deelnemers. 
- Kunstenaars Elisa van Schie, Karina,Meister, Marijn Hofman en Adelina Reyes exposeerden gezamenlijk in de Kraal. Dit is 
  zo goed bevallen, dat er plannen worden ontwikkeld om verder te gaan. 

Moving Arts Project

- Via Rene Jansen (productieleiding tijdens HEIM en betrokken bij de Timorplein Community) helpt MAP en Tugela85 bij 
  het opzetten van een Transvaal Community. verbinding tussen TPC en MAP voor opzetten iets wat daar op lijkt 
- Noud Verhave en Murielle Lucie Clement werken in opdracht van Rochedale samen aan een kunst initiatief voor een 
  aantal blinde ramen in de Louise de Wentstraat. Hierbij wordt voor de deelnemers contact gezocht met o.a. de Con
  tactvaders die betrokken waren bij HEIM
- Noud Verhave en Daniel Metz maken in opdracht van Eigen Haard een uitgebreidere versie van Buurtgeschiedenis 
  zoals opgenomen in HEIM
- Murielle Lucie Clement en Noud Verhave zijn door Rochedale benaderd om, in samenwerking met buurtkunstenaars 
  en nuurtbewoners, 8 kunstwerken te realiseren voor vitrines in de Chr. De Wetstraat (straat haaks op Reitzstraat waar 
  het HEIMhuis was).
- MAP voert gesprekken met Ymere, de Wijkaanpak en Dynamo over intensievere samenwerking
- MAP is benaderd voor de programmering van een buurttheater in schoolgebouw de Kraal
- Bert Schoonhoven was als dichter betrokken bij HEIM en is directeur van de Outsider Art Galerie in Amsterdam. Hij 
  wil verdere samenwerking met MAP en dan met name de interactieve publeiksbenadering voor openingen. 
- Nienke Brokke van de Zandkastelen heeft haar intentie uitgesproken om ook volgend jaar weer samen te werken 
  tijdens de Zandkastelen.
- Diane Elshout is intensief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Bloem.
- Productie assistent Janine Toussaint en project coordinator Zeraja Terluin hebben een kantoor in de Tugela 85
- De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor de Tugelatuin, een semi openbare tuin voor en met de bewoners van de 
  Transvaal.

Bijlage 7. Deelnemers en hun achtergrond

- Alex Horevitch, veiligheidsinspecteur bij de Nederlandse Spoorwegen, maker van Alex de Zeemeermin
- Tony, Verkerken, vriend van Alex
- Eddy (wil niet met achternaam), uitkeringsgerechtigde, Vogeldokter
- Murielle Lucie Clement, voormalig operazangeres, doctorandus in de Franse Literatuurwetenschappen, schrijfster en 
  kunstenares, hoofdrol in videodocument Artista Assoluta
- Affifa Tadmine, arbeidsongeschikte welzijnswerkster, hoofdrol in videodocument De Draad Opgepakt
- Johan Kranen , in dagelijks leven???, rol in film Transverhalen
- Kay Cameron, leerling van de basisschool, bedenker en speler van kayman is op Tijd
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- Joris Welten, leerling van de basisschool, gitarist en side kick Kayman is Op Tijd
- Elisa van Schie, free lance beelden kunstenares en eigenaresse van een webshop, maakster van de Kleefpop
- Karina Meister, free lance kunstenares, docent kaligrafie, maker van Oog van de Vis
- Shalky Ezzat beeldend kunstenaar, kaligraaf, gids tijdens HEIM
- Piet Buurs, gepensioneerd welzijnswerker, maker van de miniatuurhuisjes 
- Wil de Brave, gepensioneerd bouwkundige en overlevende van de Holocaust, 
  monoloog over haar leven (afgelast)
- Jeroen de Vriend, eigenaar van een fietsenwinkel en vogelhouder
- Jerrel Hoogeman, uitkeringsgerechtigde en vogelhouder
- Hannan, huisvrouw, gastvrouw bij de Bloem
- Muna, huisvrouw, gastvrouw bij de Bloem
- Mariam, gastvrouw bij de Bloem
- Aisha, alleenstaande moeder en zelfstandig cateraar, catering HEIM
- Damaris Bolio mandvlecht kunstenaar, kinderactiviteiten op het Krugerplein
- Merlijn Hofman professioneel fotograaf, tentoonstelling kinderen van Transvaal
- Eric de Groot, medisch specialist, initiator van Oude Liedjes Vullen de Stilte van Nu
- Yoenki Li, account manager, initiator Oude Liedjes Vullen de Stilte van Nu
- Reinaut Felter, alias Feta Kunst, uitkeringsgerechtigde, muzikant en workshopleider
- Elmo Slothouder, geluidstechnicus en dj, opnameleiding HEIM-CD
- Faceless, scholieren aan de ROC voor de kunsten aan de Spanklerweg en 
  aangesloten bij de Kids van Oost
- Adelina Ryes, beeldend kunstenaar en video-artist, performer Regresso a Casa
- Bert Schoonhoven, galeriehouder Outsider Art, dichter/verhalenverteller
- Daniel Metz, geschiedkundige, gespecialiseerd in Joodse geschiedenis van de 
  Transvaal, Gids en initiator van Buurtgeschiedenis
- Karien van Assendelft, woord kunstenaar, Fragmenten van de Alledaagse Geschiedenis
- Anna Korteweg, beeldend kunstenaar en tekst editor, Huis in Houtskool
- Carmen Lasonder, uitkeringsgerechtigde en dichteres en tekenaar
- Francis van Berkel, communicatie specialist, Francis@Home
- Petra van Aken, choreograaf/performer, Danserupties
- Iris Lammersma, artistiek leidster Kazerne, theatermaker/choreograaf, 
  gastvrouw Krugerplein/ bedenker Speeddating  Transvaal
- Mario Lasonder, scholier, zanger, DJ en drummer
- Grote groep kinderen van lagere scholen en middelbare scholen 
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�

Uitkomsten�van�enquêtes�afgenomen�op�26�sept.�en�2�en�3�okt.��Vandaag�25�oktober�2010�(Z.�Terluin)�
�Vertaalde�doelstellingen�en�verwachte�resultaten�voor�enquête�en�evaluatie�HEIM,�thuis�in�transvaal�2010�����������������������

�

Uitkomsten�van�de�Enquête��HEIM�-thuis�in�transvaal�2010�voor�bezoekers�

�
�
1.�Op�welke�dag�bezocht�u�Heim?�

HEIM�is�bezocht�op�26�september�en�2�en�3�oktober�in�totaal�is�er�52�KEER�de�
enquête�ingevuld.�

�
PERSOONLIJK� �
�
2.�Hoeveel�mannen�en�hoeveel�vrouwen?�

16�Mannen�en�30�vrouwen�

�
3.�Wat�is�de�leeftijd�van�de�bezoekers?��

11,�11,�9�
21,�27,�27�28�
32,�34,�32,�30,�38,�34,�37�
42,�48,�42,�47,�44,�48,�44,�48,�46,�49,�49,�49,�49,�
50,�58,�59,�57,�57,�50,�57,�53,�53,�57,�
68,��61,�64,�63,�68,�69,�60,�63,�66,�
77,�77�

�
4.�Hoeveel�bezoekers�wonen�er�in�de�transvaalbuurt?�(52�geantwoord)�

10�personen�wonen�wel�in�de�transvaalbuurt�
42�personen�wonen�niet�in�de�transvaalbuurt!� �

�
5.�Woont�u�in�Amsterdam?�(52�geantwoord)� � � � � �

34�personen�wonen�wel�in�Amsterdam��
18�personen�wonen�niet�in�Amsterdam�

�
Opvallend�is�de�meerderheid�vrouwen�versus�de�mannen�en��de�hoge�leeftijd�
Daarnaast�is�het�aantal�bezoekers�de�transvaalbuurt�erg�laag�tegenover�het�aantal�
bezoekers�van�buiten�de�transvaalbuurt,�maar�wel�uit�Amsterdam.��
�
We�kunnen�hieruit�concluderen�dat�de�grote�meerderheid�aan�bezoekers�(die�een�
enquête�heeft�ingevuld)�NIET�in�de�transvaal�buurt�woont,�vrouw�is�en�boven�de�40�
jaar!�
�
RESERVEREN��
�
6.�Heeft�u�van�te�voren�gereserveerd?�

17�personen�hebben�wel�gereserveerd�
34�personen�hebben�niet�gereserveerd�

� � � � � � �
7.�Heeft�u�gemakkelijk�kunnen�reserveren?�� � � � �

32�personen�hebben�wel�gemakkelijk�kunnen�reserveren�
4�personen�hebben�niet�makkelijk�kunnen�reserveren�

�

Bijlage 8. Uitkomsten enquête, zie hieronder
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�

Uitkomsten�van�enquêtes�afgenomen�op�26�sept.�en�2�en�3�okt.��Vandaag�25�oktober�2010�(Z.�Terluin)�
�Vertaalde�doelstellingen�en�verwachte�resultaten�voor�enquête�en�evaluatie�HEIM,�thuis�in�transvaal�2010�����������������������

�

Conclusie:�Verreweg�de�meeste�bezoekers�hebben�niet�gereserveerd,�maar�hadden�
dit�wel�makkelijk�kunnen�doen���
�
MENINGEN�IN�EEN�WOORD�
�
8.�Wat�vond�u�van�de�routes�in�één�woord?�� � � �

INTERESSANT,�ERG�VERRASSEND!,�SUPER!,�VERRASSEND,�
AFWISSELEND,INTERESSANT,�TOP!,�LEUK,�LEUK,�PRACHTIG!,�FANTASTISCH!,�
VERRASSEND,�TE�GEK!,�HARTSTIKKE�LEUK,�FRAAI,�
Divers,�interessant,�BEST,�VERRASSEND,�LEUK�INTERESSANT,HEEL�GOED,�
FANTASTISCH!,�VERRASSEND,�LEUK,�VERRASSEND,�FANTASTISCH�LEUK,�
PRIMA,�MOOI,�VERRASSEND!,�INDRUKWEKKEND!,�
VERRASSEND,�INFORMATIEF,�PRACHTIG!,�CHILL,�INTERESSANT,�
VERRASSEND,�GRANDIOOS,�INTERESSANT,�ERG�GOED,�GEWELDIG,�
INSPIREREND,�INSPIREREND,�LEUK,�LEUK�INITIATIEF,�VERRASSEND�

�
Conclusie:�opvallend�is�dat�veel�bezoekers�het�heel�verrassend�en�interessant�
project�vonden.�
�
MENING�OVER�KUNSTGEHALTE�
�
9.�Wat�vond�u�van�de�voorstellingen�qua�kunstgehalte:�(45�geantwoord)�

-13�personen�vonden�het�Heel�kunstzinnig��
-17�personen�vonden�het�een�Beetje�kunstzinnig��
-�2�personen�vonden�het�Niet�kunstzinnig��
-13�personen�vonden�het�Alleen�sommige�waren�kunstzinnig�

�
Conclusie:�43�van�de�45�bezoekers�vonden�dat�het�project�een�matig�tot�hoog�
kunstgehalte�had.�
�
HET�THEMA��
�
10.�Vond�u�het�thema�thuis�zijn�en�thuis�voelen�is�in�de�voorstellingen�
duidelijke�naar�voren�komen?�(49�geantwoord)�

-�28�personen�vonden�dat�in�alle�voorstellingen�het�thema�duidelijk�naar�voren�kwam�
(Ja�in�allemaal)��
-�21�personen�vonden�dat�het�thema�maar�in�sommige�voorstellingen�naar�voren�
kwam�(Alleen�sommige)�
-�Geen�enkele�persoon�heeft�geantwoord�dat�het�thema�in�geen�een�voorstelling�
terug�te�herkennen�was�(Nee�in�geen)�

�
Conclusie:�van�de�49�bezoekers�vonden�ongeveer�de�helft�dat�het�thema�duidelijk�
naar�voren�kwam�in�alle�of�sommige�performances.�
�
INDRUKWEKKENDHEID�/�BLIJVEN�HANGEN�
�
11.�Welke�voorstelling�is�u�het�meest�bijgebleven?�(47�geantwoord)�

15�keer�El�Regreso�a�Casa��
4�keer�De�draad�opgepakt��
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�

Uitkomsten�van�enquêtes�afgenomen�op�26�sept.�en�2�en�3�okt.��Vandaag�25�oktober�2010�(Z.�Terluin)�
�Vertaalde�doelstellingen�en�verwachte�resultaten�voor�enquête�en�evaluatie�HEIM,�thuis�in�transvaal�2010�����������������������

�

4�keer�kinderen�in�transvaal�
4�keer�Artista�Assoluta�
3�keer�Alex�en�de�zeemeermin�
3�keer�In�het�oog�van�de�vis�
3�keer�Heim�huis�
3�Keer�CD�presentatie�
3�keer�de�Vogelmannen�
1�keer�De�liedjes�op�de�pretoriusstraat�89�
1�keer�Dichter�Bert��
1�keer�Huis�in�houtskool�
1�keer�Kleefpop�
1�keer�Kaiman�is�op�tijd�

�
�
12.�Welke�voorstelling�heeft�de�meeste�indruk�op�u�gemaakt?�(43�geantwoord)��

14�keer�El�Regreso�a�Casa�
6�keer�Kinderen�van�Transvaal�
4�keer�De�draad�opgepakt�
4�keer�Artista�Assoluta�
3�keer�Heim�huis�
3�keer�Vogelmannen�
3�keer�Archief�van�alledaagse�gesprekken�
2�keer�Danserupties�
1�keer�Dichter�Bert�
1�keer�Kleefpop�
1�keer�de�liedjes�op�de�pretoriusstraat�89�
1�keer�Alex�en�de�zeemeermin�

�
Conclusie:�El�Regreso�a�Casa�heeft�duidelijk�is�het�meest�blijven�hangen�heeft�het�
meeste�indruk�gemaakt.�
�
WELZIJN�
�
13.�Bent�u�van�mening�dat�een�project�als�HEIM�bijdraagt�aan�het�welzijn�
bewoners�van�deze�buurt?�(47�geantwoord)�� � � � � �

47�personen�hebben�JA�ingevuld�
Geen�enkele�heeft�nee�ingevuld�

�
Conclusie:�alle�bezoekers�beamen�dat�dit�project�het�welzijn�van�bewoners�
bevordert�
�
Tips�en�feedback�
�
14.�Wilt�u�nog�iets�kwijt�over�het�project�HEIM-thuis�in�transvaal?�(46�
geantwoord)�

14�personen�willen�niets�meer�zeggen.�
32�personen�wilden�nog�wat�zeggen,�namelijk;�
-�Voor�mij�is�deze�buurt�echt�letterlijk�tot�leven�gekomen!�Echt�van�genoten,�veel�dank�
voor�jullie�inspanning�daarvoor�
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�

Uitkomsten�van�enquêtes�afgenomen�op�26�sept.�en�2�en�3�okt.��Vandaag�25�oktober�2010�(Z.�Terluin)�
�Vertaalde�doelstellingen�en�verwachte�resultaten�voor�enquête�en�evaluatie�HEIM,�thuis�in�transvaal�2010�����������������������

�

-�Bedankt�en�succes!��
-�Ga�zo�door!�
-�Ik�was�de�gids,�was�leuk�om�te�doen�
-�Ik�ben�Amsterdamse�ooit�in�mijn�jeugd�in�de�vrolijkstraat�gewoond�met�z’n�11-en�
nu�ben�ik�met�mijn�zus�van�1�1/2�jaar�jonger��
-�Positieve�instelling!�
-�Goed�initiatief!�
-�Erg�leuk�dat�jullie�dit�doen�
-�Kinderen�vonden�de�voostellingen�ook�mooi,�bijv.�Alex�en�de�zeemeermin�(10�
maroc�meisjes!!!)�Kijkje�bij�de�vrouwengroepen�was�heel�leerzaam!�Reserveren�vond�
ik�drempelverhogend�ook�al�was�het�niet�nodig.�
-�Leuk�voor�de�buurt�
-�Voorbereiding�had�beter�gekund�(deur�open�bvb�etc)�
-�Jongetje�uit�de�buurt�bekogelde�onze�groep�met�waterballen,�waarop�zijn�vriendjes�
zeiden�dat�er�pies�in�zat�
-�Gewoon�mee�doorgaan�
-�Ga�ermee�door�
-�Gezellig-feestelijk-�huiselijk!!!�
-�Had�ook�buiten�adam�bekend�kunnen�worden,�of�juist�niet?�
-�Leuk�initiatief,�Oeral�aan�huis..�
-�Een�fris�en�bier�voorziening�op�het�krugerplein�was�ook�heel�leuk�geweest,�dat�was�
op�het�rode�loper�festival�vorige�week�ook�.�
-�Ben�benieuwd�naar�het�verschil�tussen�de�Turkse�en�Marokkaanse�Moskee�
-�Vaker�doen!�
-�Jammer�dat�de�plattegrond�niet�zo�duidelijk�was�
-�Route�zelf�niet�zo�indrukwekkend,�maar�het�geheel�(veel�routes,�je�merkt�wat�er�
gedaan�is�de�-�Afgelopen�maandensfeer�op�het�plein)�Een�spin�van�activiteiten,�
associaties�van�een�web�dat�gemaakt�is.��
-�Achtergronden�van�de�architectuur�/�woonblokken�in�de�manifestatie�betrekken!�
-�Ga�zo�door!�
-�Leuk�om�je�eigen�buurt�een�heel�anders�te�bekijken�
-�Een�prachtig�idee�om�de�buurt�meer�bekend�te�maken�en�voor�mensen�die�er�
wonen,�alle�geloven�en�alle�kleuren�
-�Voelt�heel�goed�aan!�Samenhang�creëren��
-�Mooi�project�
-�Geen�routes,�maar�gewoon�ergens�naar�binnenlopen!�
-�Sfeer�heel�goed,�de�voorstellingen�zijn�liefdevol�en�zorgvuldig�bij�elkaar�gebracht.�
-�Misschien�de�volgende�keer�wat�routes�speciaal�voor�kinderen�(4�–�8),�dus�dicht�bij�
elkaar�en�op�hun�gericht.�Bedankt�allemaal�voor�onalledaagse�ervaring!!"�

�
15.�Komt�u�volgend�jaar�weer�als�HEIM�speelt?�(49�geantwoord)� �

-�39�personen�hebben�aangegeven�volgend�jaar�weer�te�willen�komen�(Ja)�
-�Geen�een�persoon�heeft�aangegeven�volgend�jaar�niet�meer�willen�komen!�(Nee)�
-�10�personen�weten�nog�niet�of�ze�volgend�jaar�weer�willen�komen�(Weet�niet)�

�
Conclusie:�positieve�feedback�en�veel�animo�om�volgend�jaar�weer�te�komen!��
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1. Enquête voor deelnemers aan HEIM Thuis in
transvaal

U hebt deelgenomen aan het project HEIM wat heeft het u opgeleverd?
Wij horen graag u / je mening!

O Omcirkelen wat van toepassing is

2. Op welke manier heeft u meegedaan aan HEIM?

 6 Artistiek (voorstelling, expositie, dans, theater, fortografie, beeldende kunst)
4 Organisatorisch (vrijwilliger, anders)
Anders namelijk;

3. Persoonlijke gegevens..(kan worden overgeslagen indien gewenst)

3.1 Man 2
 Vrouw 8

3.2 Mijn leeftijd is:  43, 8, 47, 42, 27, 32, 45, 61, 17

3.3 Mijn land van herkomst is:
NL 5
Marokko 4
Frankrijk 1

3.4  Mijn nationaliteit is:
NL 5
Marokkaans 4
Frans 1

4. Wat vind ik van de Transvaalbuurt?

4.1 Woont u in de Transvaalbuurt? Ja 7
Nee 3

4.2 Werkt u in de Transvaalbuurt? Ja 5
Nee
Nvt 5 (vrijwilliger)

Indien u op beide bovenstaande vragen “Nee”  heeft geantwoord ga dan naar vraag…..

4.3 Woont/ werkt u hier graag? Ja  10



4.4 U hebt een? Koophuis 1
 Huurhuis 6

4.5 Ik voel me thuis in de transvaalbuurt Ja / Nee
5. Mijn mening over HEIM

5.1 HEIM heeft mensen die elkaar niet kenden samengebracht Ja  10
Nee

5.2 HEIM is makkelijk te benaderen om mee te doen                           Ja 10
Nee

5.3 Iedereen die wil, kan deelnemen aan HEIM                                  Ja 10
Nee

5..4 Door HEIM is er meer beweging in de buurt ontstaan Ja 10
Nee

5.5 HEIM voegt iets toe aan het welzijn van de buurt Ja 10
Nee

6 .Door mee te doen aan HEIM ben ik, heb ik weet ik, kan ik, wil ik, zal
ik…..

6.1 Door mee te doen aan HEIM ben ik in aanraking gekomen met Kunst en cultuur in de
buurt

Ja 7
Nee
Nvt 3

6.2 Door mee te doen aan HEIM heb ik nieuwe mensen leren kennen Ja 10
Nee

6.3 Door mee te doen aan HEIM heb ik nieuwe ideeën over thuis voelen /thuis voelen en wat
dat voor verschillende mensen betekend

Ja 9
Nee 1

6.4 Door mee te doen aan HEIM kan ik met andere ogen naar de buurt kijken 
Ja 9
Nee 1

6.5 Door mee te doen aan HEIM wil doorgaan in een kunstdiscipline
Ja 5
Nee 3
Nvt 3

6.6 Door mee te doen aan HEIM zal ik in de toekomst meer met kunst en cultuur gaan doen

Ja 4
Nee
Nvt 6 (deed al

aan culturele ativiteiten)



7. Ik wil nog graag iets kwijt / vertellen over HEIM, namelijk;
Ik vond het heel erg leuk en zou graag nog een keer  mee willen doen, het liefst weer met Kai
en Diane

HEIM was een leuk project en zoiets zou vaker moeten gebeuren. 

Ik vond het een super leuke ervaring. Ook om met Simon samen te werken. En zou ook
graag een volgende keer weer meedoen.

Noud Verhave, Diane Elshout en Simon Rowe (MAP) hebben met HEIM echt allerlei
verschillende mensen aan elkaar weten te koppelen, iets wat zeer uitzonderlijk is en wat ik,
ondanks ervaring met community arts, nog niet eerder zo volledig heb meegemaakt. Alle drie
zijn heel erg open naar iedereen, iedereen is welkom en iedereen wordt serieus genomen. En
deze methode werkt: aan HEIM werkten allochtonen en autochtonen mee, laag- en hoog
opgeleiden, religieuzen en atheïsten, kunstenaars en bouwvakkers, Marokkanen,
Surinamers, Zuid-Amerikanen, authentieke Amsterdammers, import Amsterdammers,
Europeanen…. HEIM heeft gewerkt, het leefde enorm in de buurt en nog dagelijks werkt het
door…. Buurtbewoners van divers pluimage hebben elkaar leren kennen en groeten elkaar
nu hartelijk op straat. Maar ook mensen die nog nooit iets met kunst hadden gedaan en die
nog nooit naar het theater waren geweest, zaten ontroerd naar een moderne
dansperformance op straat te kijken of deden enthousiast mee met een interactief
kunstproject. HEIM heeft mensen daadwerkelijk verbonden middels kunst! De unieke
werkmethode van MAP heeft de Transvaalbuurt ontsloten en tot een warm bad gemaakt.

HEIM was een leuk en vrolijk project en had een leuke sfeer om in te plonsen


