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Voor mij is deze buurt echt letterlijk tot leven gekomen! 
Echt van genoten, veel dank voor jullie inspanning daarvoor 

Een prachtig idee om de buurt meer bekend te maken en voor mensen 
die er wonen, alle geloven en alle kleuren.

Sfeer heel goed, de voorstellingen zijn liefdevol en zorgvuldig bij elkaar 
gebracht.

Leuk om je eigen buurt heel anders te bekijken.

Bedankt allemaal voor onalledaagse ervaring!!

Gezellig – feestelijk – huiselijk!!!

Oerol aan huis.

Vaker doen!

Uitspraken van bezoekers die de enquête ingevuld hebben:
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HEIM in EEN 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
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01. Inleiding en doelstellingen HEIM

Moving Arts Project, kortweg MAP, de initiatiefnemer van HEIM – Thuis in Transvaal is een samenwerking van drie kunste-
naars  Simon Rowe, Diane Elshout, en Noud Verhave. Door middel van de artistieke processen in lokale gemeenschappen 
streven we naar : dialoog, empowerment, een dieper begrip voor elkaar, sociale cohesie en talent ontwikkeling. We kruipen 
in de haarvaten van de gemeenschap en maken zichtbaar wat er leeft. We geven de artistieke stem van de deelnemers 
een platform. We vertellen de verhalen achter de buurt, van de mens achter de deuren, van het drama of geluk achter de 
ogen van de buurman of -vrouw. We geloven in de kracht van de kunsten om dingen zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
Inzet van het project HEIM was de waarde en schoonheid van diversiteit te laten zien en verschillende creatieve stemmen 
een podium te geven. Tevens wilden wij met HEIM bijdragen aan een opener klimaat en de sociale netwerken versterken 
door verbindingen te faciliteren en door letterlijk bij elkaar over de vloer te komen; huiskamer voorstelling door, voor en 
met de bewoners uit de buurt. Deze aanpak, gericht op het betrekken van een grote groep bewoners uit de buurt bij een 
cultureel project, is voor een groot deel geslaagd. 

In de maanden juni tot en met september werkte MAP in samenwerking met kunstenaars uit Tugela85 en bewoners uit 
de Transvaalbuurt aan het kunstproject met als centrale vraag ‘Thuis zijn en Thuis voelen, wat is dat eigenlijk?’ Meer dan 70 
deelnemers, individuele bewoners en vertegenwoordigers uit verschillende (culturele en maatschappelijke) instellingen uit 
de buurt waren hierbij betrokken. Het resultaat was op 26 september, 2 en 3 oktober 2010 te zien in kunstroutes door 
de buurt waarin het gevarieerde aanbod te zien was van onalledaagse invullingen en kunstzinnige antwoorden over hun 
idee over thuis zijn/thuis voelen. Per voorstellingsdag waren er 7 routes onder begeleiding van een gids waar het publiek 
kennis kon maken met de in totaal 27 presentaties op 16 verschillende locaties in de Transvaalbuurt. Kloppend hart was 
het Krugerplein met een aantal activiteiten. Hiervandaan startten en eindigden de routes. Alle presentaties en routes staan 
beschreven in het programmaboekje dat in de bijlage is bijgesloten. De opening op 26 september werd verzorgd door de 
Wethouder Cultuur Stadsdeel Oost Jeroen van Spijk. Over HEIM zei hij na afloop: “Ik ben erg positief over de wijze waarop 
HEIM op een constructieve manier aan het stadsdeel werkt.”

MAP had voor het project HEIM – Thuis in Transvaal de volgende hoofddoelstellingen geformuleerd:
1. Bewoners van Transvaal komen in contact met cultuur (culturen) in hun eigen omgeving en zijn zich bewust dat 
 zijzelf of andere uit hun omgeving kunstzinnige talenten hebben en al dan niet verder (willen) ontwikkelen.
2. Bestaande (in)formele netwerken in de buurt versterken, letterlijk deuren openen en hiermee de leefbaarheid en 
 de sociale cohesie in Transvaal vergroten.

Daarnaast zijn nevendoelstellingen geformuleerd:
- Groter wederzijds begrip kweken onder bewoners van de Transvaalbuurt
- Buurtbewoners met elkaar in contact brengen
- Het creatieve potentieel van de bewoners dmv kunst stimuleren
- Elkaar laten genieten van het aanwezige talent in de buurt
- Positieve energie genereren.
- De eigen verbinding van MAP met de buurt vitaliseren

Nagestreefde doelen en de verwachte resultaten zijn in de evaluatie onder de loep genomen en op resultaat getoetst. 
Naast het artistieke aspect wordt in deze evaluatie ingegaan op de positieve effecten van HEIM op de leefbaarheid van de 
buurt en daarmee samenhangend de invloed op sociale contacten en netwerken. Om zowel het artistieke als het sociale 
aspect goed te kunnen evalueren, hebben wij tijdens de voorstellingsdagen publieks enquêtes gehouden en achteraf met 
een deelnemers van HEIM geëvalueerd. Naast het verwerven van data door het afnemen van enquêtes is het project nog 
op ander wijzen geëvalueerd, namelijk door interviews op film, functioneringsgesprekken, foto’s van het werkproces en 
de opgeleverde werken. De website www.heim-thuisintransvaal.nl was gedurende het hele traject actief en werd steeds 
aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen.

In de komende hoofdstukken van deze verantwoording zal worden ingegaan op de motivatie, de werkwijze tijdens het 
project, de doelstellingen, welke resultaten zijn bereikt en hoe, welke dingen goed gingen of in de toekomst beter kunnen. 
Daarnaast wordt een financiële verantwoording gegeven in woord en cijfer. Een beeldverslag is verweven door deze eind-
verantwoording. Meer over HEIM is te zien op www.heim-thuisintransvaal.nl

Diane Elshout, Simon Rowe, Noud Verhave,  artistieke leiding van HEIM
Joep Meester, penningmeester stichting Moving Arts Project
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02. Motivatie voor HEIM – Thuis in Transvaal

Sinds juni 2009 is MAP gehuisvest in kunst en cultuurgebouw Tugela85. Hierdoor werd MAP bewoner, van de Trans-
vaalbuurt. De Transvaalbuurt is sinds 2007 als Vogelaar- of Krachtwijk. De uitdagingen in de buurt zoals hoge criminaliteit, 
werkeloosheid en grote etnische verschillen zijn belangrijke onderdelen van het sociale krachtenveld en van invloed op de 
manier waarop mensen met elkaar omgaan en de buurt ervaren. Het community arts project HEIM - Thuis in Transvaal is 
voortgekomen uit onze observaties en communicatie met de bewoners en organisaties uit de buurt. Op basis van deze 
contacten hebben wij een concept ontwikkeld dat aansluit bij de specifieke situatie van deze wijk. 

Er is in deze buurt geen theater, geen bioscoop, geen bibliotheek, hoge werkeloosheid, een relatief laag opleidingsniveau en 
een groot aantal  (organisatorische) culturen die met elkaar maar vooral  naast elkaar leven. Het thema thuis zijn/voelen 
kwam voort uit de observatie dat de Transvaal, ondanks diverse activiteiten, iets hermetisch had. Bewoners hebben zich 
voor een groot deel achter de voordeur teruggetrokken. Daarnaast was er de fascinatie met de huidige maatschappelijke 
discussie waarin in toenemende mate een, naar ons idee vernauwde, discussie plaatsvind over wie in Nederland thuis hoort 
en waarom. Het project streefde ernaar een diversiteit aan stemmen en invalshoeken over het thema te presenteren. De 
insteek om met het project als paraplu te fungeren werd ingegeven door het feit dat de verschillende organisaties in de 
buurt voornamelijk onafhankelijk van elkaar opereren. 

03. Presentaties van, met en door buurtbewoners

HEIM had als uitganspunt dat het inclusief was, makkelijk benaderbaar en mensen in contact zou brengen met kunst en 
cultuur.  Aan de kwaliteit van de presentaties werd door de artistieke leiding echter gehecht. Door de eisen die we stelden 
m.b.t. repetitie, voorbereiding en aandacht voor de uitvoering, heeft er een selectie plaats gevonden of is een passend 
alternatief ontwikkeld om de kwaliteit te borgen. Er is veel tijd en energie gegaan naar de begeleiding en liefdevolle on-
dersteuning van de verschillende deelnemers. Accent hierbij lag op het in overleg vorm en inhoud geven aan deelname. 
Dit leidde tot een gevoel van mede-eigenaarschap. HEIM was niet van MAP maar van, met en door de buurt. Uiteindelijk 
zijn 27 deelprojecten gepresenteerd tijdens de voorstellingsdagen van HEIM. Vier projecten konden geen doorgang vinden 
wegens ziekte of privéomstandigheden.

Bijzonder is dat de presentaties op de verschillende locaties allemaal door en met buurtbewoners gemaakt zijn, in te-
genstelling tot veel huiskamerprojecten waar professionals van buiten de buurt worden uitgenodigd. HEIM heeft zowel 
professionals, amateurs als mensen zonder ervaring in de kunsten opgenomen in de programmering. Brede lagen van de 
bevolking en leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd. Deelnemers varieerden van doctorandus in de Franse literatuur 
met opera carrière tot overactieve en inmiddels afgekeurde oud price-fighter annex vogelhouder, van ambitieuze tienjarige 
theatermaker uit een eenoudergezin tot humorvolle veiligheidsinspecteur met acteer en muzikale kwaliteiten. Ook op het 
Krugerplein, het kloppend hart van het project, vloeiden de dammende Marokkaanse Contactvaders naadloos samen met 
de jonge dansers van Faceless&Friends op en rond de Chillbus. HEIM bood plek aan mensen van 7 tot 70+ en van scholier 
tot rentenier.

Met het project heeft MAP deelnemers gestimuleerd om het thema artistiek te vertalen en zo het creatief potentieel van 
buurtbewoners, individueel of in samenwerking, zichtbaar te maken. Het was een caleidoscoop van bijzondere, intieme, 
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bizarre en kwetsbare verbeeldingen; van zelf geschreven theatervoorstellingen door amateurs tot groepstentoonstellingen 
van professionele beeldend kunstenaars, van levensverhalen in je tweede huis tot op straat gedeclameerde gedichten over 
het ‘thuis’ dat was verlaten. 

04. Werkmethoden tijdens HEIM

Om een community arts project van de grootte en intensiteit van HEIM mogelijk te maken is het, in de ogen van MAP,  van 
groot belang om langdurig zichtbaar, toegankelijk en aanspreekbaar in de wijk te zijn. Het maakt het ook mogelijk om in de 
haarvaten van de buurt te komen en aan te sluiten bij informele netwerken die niet in eerste instantie ‘zichtbaar’ zijn. Deze 
werkwijze is effectief gebleken in het opbouwen van een breed netwerk, draagvlak en vertrouwen. Wij hebben daarom ge-
bruik gemaakt van een aantal specifieke werkmethoden tijdens HEIM. Dit hebben we gedaan om op verschillende niveaus 
in contact te komen met buurtbewoners en met hen materiaal te verzamelen en toe te werken naar de eindpresentatie.

a. Theetomems (T-Totems)

Vanaf augustus zijn we met de Thee-Totems, ook wel T-Totems genoemd, de straat opgegaan. Thee-Totems zijn kleine kar-
retjes elk bedoeld voor een specifieke activiteit en voorzien van thee, koekjes en een goed gesprek: de Verhalen-Totem, 
de Tuin-Totem, de Schaak-Totem, de Knutsel-Totem, de Handwerk-Totem en de Theater-Totem (zie bijlage beeldverslag). 
Zoals met andere projecten van MAP, is ook hier de methode gebruikt om zelf bezig te zijn in de openbare ruimte en de 
nieuwsgierigheid van mensen te wekken. De teamleden nestelden zich op pleinen van de buurt of trokken individueel of 
gezamenlijk de buurt in. Het is ongewoon om op straat te zitten achter een vreemd object. Mensen kwamen naar ons 
toe en vroegen wat we deden en waarom. Vandaar uit vertrokken onze gesprekken, open 
en zonder oordeel. Vooral de Verhalen-Totem, de Knutsel-Totem en de Schaak-Totem bleken 
effectief. Zij sloten aan bij de interesse van de buurtbewoners en gaven ons team de mo-
gelijkheid om gericht met mensen in contact te komen. Vreemden voor elkaar en groepen 
bekenden sloten zich aan bij onze activiteiten, speelden samen schaak of dam en raakten aan 
de praat. Op deze manier werden verhalen verzameld over de buurt, over de ramadan en 
over de plek die thuis dan inneemt, over generatieconflicten, aandacht voor het eten en de 
plek die familieleden innemen aan tafel. Diverse buurtbewoners met wie we presentaties 
hebben gemaakt of zich anderszins met het project verbonden hebben, hebben we via de 
Thee-Totems leren kennen.

b. HEIMhuis

In het projectplan was een huis in de buurt als ontmoetingsplek opgenomen. Via de woningbouwcorporaties is een oproep 
gedaan en uiteindelijk heeft woningbouw corporatie Rochedale ons een pand ‘om niet’ ter beschikking gesteld. Gedurende 
2 1/2 maand heeft het HEIMhuis deze functie ingenomen: een open huis, voor iedereen. Het HEIMhuis heeft een belang-
rijke rol gespeeld. Het is een spil in het project geweest in ons contact met de buurt. Zo was er iedere donderdagavond van 
19.00 tot 22.00 uur Open Podium, een plek voor jong en oud van rapper tot verhalenverteller, van hardrocker tot opera 
fan onder begeleiding van de MC Simon Rowe. Naast het open podium werden er hapjes en drankjes verzorgd vanuit de 
keuken die geleid werd door de jonge dames uit de buurt en begeleid door het HEIM-team.  

Het HEIMhuis is ingericht door de buurt. Wij hebben mensen gevraagd de spullen die zij graag een tweede huis wilden 

Buurtbew
oners late

n
 h

u
n

 stem
 horen 

 
   

    
 O

pna
m

es
 v

an
 t

al
e

n
te

n
 in

 h
et

 H
EIM

huis O
pen Podium.

Productie van Moving Arts Project

06



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

geven te brengen, voorzien van een kaartje met daarop de geschiedenis van het voorwerp en de reden waarom er afstand 
van werd gedaan. Het resultaat was een ongewoon ingerichte huiskamer annex talentenpodium, waar plastic bekers wer-
den vervangen door echte kopjes. “Als je thuis bent drink je ook niet uit een plastic bekertje” was de opmerking van de 
dame die ze binnenbracht. 

Het talent dat langskwam was divers in niveau en motivatie. Uiteindelijk heeft de artistieke leiding het besluit genomen 
een cd te produceren vanuit het HEIMhuis, als tastbaar en blijvend bewijs. Samen met muzikant Reinaut Felter alias Feta 
Kunst en Muriëlle Lucie Clement werden workshops en repetities georganiseerd. De openingstijden werden uitgebreid. 
Aanwezigheid en oefening werden gevraagd om op de cd te kunnen staan. De jonge professionele geluidstechnicus Elmo 
Slothouwer werd aangetrokken. In het trapgat achter in het huis is een opnamestudio gemaakt. Een bijzondere verzameling 
aan eigen geschreven nummers en covers is het resultaat. De talenten uit het HEIMhuis kregen plek in de show van Feta 
Kunst in café Oost en op het podium op het Krugerplein.

c. MAP initiatieven

Tijdens het traject hebben de artistieke leiders een aantal presentaties geïnitieerd en tot uitvoer gebracht waaronder: De 
Vogelmannen; presentatie van het kweken van vogels ondersteund door fotoportretten. Bingo; interactieve bingo in samen-
werking met de ouderensoos de Ring, HEIMhuis-CD, De Draad Opgepakt; videodocument over het leven van Afifa Tad-
mine, Thuistegels, Transvaal Madurodam; droomhuizen bouwen samen met de kinderen van Transvaal, Ramadanverhalen, 

d. MAP ondersteuning

MAP heeft een aantal bewoners ondersteund en begeleid in het tot uitvoer brengen van hun eigen idee dan wel in samen-
werking, waaronder Artista Assoluta, video document i.s.m. Muriëlle Lucie Clement, Alex de Zeemeerman, zelfgeschreven 
verhaal van Alex Horevitch over dilemma van dubbele nationaliteit, Kayman is Op Tijd, zelfgeschreven verhaal van Kay 
Cameron en Floris Takken over het gevoel van Thuis zijn bij verschillende typetjes, muzikaal optreden met begeleidende 
verhalen Feta Kunst, ‘de Kleefpop’ van Elisa van Schie, Frances@home, Oude Liedjes Vullen de Stilte van Nu, muzikale ont-
vangst in het huis van Joenki Liem. Verder heeft MAP samen met de jonge dansers van Faceless (studenten van de ROC 
voor de kunsten, regelmatige gebruikers van de studio in Tugela85 en aangesloten bij de Kids van Oost) een spetterende 
show gemaakt op en rond de Chillbus.

e. Het geven van workshops. 

Tijdens het traject is een aantal workshops gegeven. Zo zijn de Danserupties en TransvaalMadurodam ontstaan en heeft de 
HEIM-CD vorm gekregen.. Werving van deelnemers ging via contacten die op straat of in het voortraject zijn opgebouwd, 
via het HEIMhuis en ons reeds bestaande netwerk in de buurt.

f. Repetities. 

De artistieke leiding van MAP heeft regelmatig en intensief gerepeteerd met de uitvoerenden om voorstellingen/ presen-
taties te maken. In sommige gevallen was dit iedere week een bezoek van 1 tot 2 uur, wekelijkse repetities van 3 tot 4 uur, 
in andere gevallen had dit een meer incidenteel karakter. Vaak werd daarvoor de eigen studio in gebouw Tugela85 gebruikt.  
Ook voor het Open Podium in het HEIMhuis en voor de opnames van de CD werd gerepeteerd met buurtbewoners. Zo 
was er op de donderdagmiddag repetitie, donderdagavond Open Podium met publiek, vrijdag eerste deel van de middag 
repetities en eind van de middag opnames in de opnamestudio die in het HEIMhuis was gebouwd.
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g. Betrekken bestaande initiatieven-organisaties

HEIM had als doelstelling een paraplu te bieden aan verschillende initiatieven in de buurt en samen te werken met reeds 
bestaande activiteiten en netwerken. In mei 2010 zijn, zoals aangegeven in het projectplan, de eerste contacten gelegd met 
buurtinitiatieven/ netwerken en organisaties die actief zijn in de Transvaal. Wij hebben op buurtbijeenkomsten over het 
project gesproken en gevraagd om de informatie te verspreiden onder de ‘leden’. Het accent lag hierbij op het informeren 
over de artistieke uitganspunten en daarnaast de doelstelling van HEIM om in samenwerking tot een invulling van deelname 
te komen. Deze aanpak heeft geleid tot de samenwerking met: 
- Multicultureel vrouwencentrum de Bloem, presentatie bruidschatten en ontwikkelen van video document
- Multicultureel centrum en moskee De Verbinding, presentatie van videofilm Artista Assoluta
- Transvaal Journaal, vastleggen en uitzenden van het traject van HEIM in onder meer de Albert Heijn op het Krugerplein
- Stichting El Itihaad Chora, gastheren van Ramadan verhalen en Fragmenten uit het Archief van Alledaagse Gesprekken 
  van Karien van Assendelft 
- Contactvaders, toezicht houden tijdens de presentatiedagen en ondersteunen van activiteiten door jongeren te 
  informeren
- Ouderensociëteit de Ring, gastvrouwen voor Bingo
- Welzijnsorganisatie Dynamo, ondersteuning door delen netwerk en expertise
- Buurtregiseurs en International Security Agency (ISA) op de achtergrond in goede banen leiden van orde en veiligheid
- Visual Gain, mede uitvoerder van het Krugerplein Festijn
- Wij van de Wijk, beschikbaar stellen ruimte en middelen tijdens voorstellingsdata
- Ymere, beschikbaar stellen van 2 lege woningen
- Rochedale, beschikbaar stellen van lege woning voor HEIMhuis
- Stadgenoot, beschikbaar stellen lege fietsreparatieruimte voor presentatie Samira de Movie (ontwikkeld door Ymere)
- Stadsdeel Oost door verhuur van ruimtes in schoolgebouw de Kraal

h. Aansluiten bij bestaande activiteiten

Gedurende het traject is door verschillende initiatieven uit de buurt gevraagd om aan te sluiten. 
1. Zandsculpturen op het Krugerplein. Initiatief van Nienke Brokke. Twee weken lang bouwen kinderen van 6-12 jaar, onder 
leiding van professionals, zandkastelen. Heim organiseerde het ZomerZandPaviljoen. Wij waren dagelijks op en rond het 
Krugerplein met de Thee-Totems en activiteiten zoals het maken van een Wensboom, het schrijven van dromen, het maken 
van Thuistegels. Ook faciliteerden we contacten tussen de ouders, de vaste bezoekers van het plein en de kinderen die 
buiten de doelgroep vielen. Deze activiteiten waren gekoppeld aan het centrale thema van HEIM. Wij hebben deelnemers 
en voorbijgangers hierover geïnformeerd en zijn een aantal deelnemers aan het project voortgekomen.
2. Het HEIM-team samengewerkt met het Krugerplein-Festijn, een maandelijks terugkerende activiteit op het Krugerplein 
georganiseerd door Dynamo 
3. Het Transvaalfestival, een festival rondom de resultaten van de Wijkaanpak Transvaal. Dit jaar voor het eerst georgani-
seerd en gehouden op 25 september.
4. De Rode Loper, cultureel festival in Oost, heeft HEIM opgenomen in hun programmering. 

De aansluiting bij deze projecten hadden voor het team zowel positieve als minder positieve kanten. Positief was dat wij via 
deze activiteiten nauwe samenwerkingsverbanden sloten en plannen maakten voor toekomstige samenwerking met zowel 
de Rode Loper en het ZomerZandPaviljoen, Dynamo en het KrugerpleinFestijn. Een 
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i. Ondersteuning door professionals uit de buurt

Het artistieke team heeft samenwerking gezocht met de aanwezige kunstenaars/professionals in de buurt om delen van 
het project te begeleiden met hun expertise. Feta Kunst, muzikant en beeldend kunstenaar die we hebben leren kennen 
in café Oost aan het Krugerplein,  heeft veel ervaring opgebouwd met het werken met jongeren in de Bijlmer. Hij heeft in 
het HEIMhuis muzikale workshops aan de kinderen gegeven en hen, samen met MAP, begeleid in het uitwerken van hun 
nummers, ritme houden,  de totale lijn van het te spelen nummer in de gaten te houden etc. Ook Muriëlle Lucie Clement 
heeft vanuit haar ervaring als zangeres de deelnemers bijgestaan met betrekking tot dictie, houding en stage-presence. Elmo 
Slothouder heeft, als opnameleider gewerkt aan muzikaliteit en hielp bij de uitwerking van de eigen composities en het 
creëren van beats. Clement en Kunst hebben ook een rol gespeeld op het Krugerplein. Beiden hielpen door activiteiten te 
begeleiden en initieerden hun eigen activiteiten zoals schilderen en portrettekenen. 

j. Deelprojecten van kunstenaars uit Tugela85 en andere buurtkunstenaars

De kunstenaars van de Tugela85 waren verantwoordelijk voor vier deelprojecten: De Danserupties van Petra van Aken, 
Speeddaten van Iris Lammertsma, het Archief van Alledaagse Gesprekken van Karien van Assendelft en de door ziekte 
bescheidener bijdrage van houtskooltekeningen van Anna Korteweg.
Daarnaast hebben wij van kunstenaars uit de buurt initiatieven opgenomen zoals de foto serie ‘Kinderen uit de Transvaal’ 
van Merlijn Hofman, de performance ‘Regressa a Casa’ van Mexicaanse kunstenares Adelina Reyes, Piet Buur’s miniatuur-
huizen, Carmen’s gedichten, Bert Schoonhoven’s gedichten en verhalen over de Transvaal, Leven in het Oog van de Vis van 
Karina Meister, en de film Samira van Mohammed Chara die eerder in 2010 is ontwikkeld door woningcorporatie Ymere 
.Alle initiatieven hadden een aantoonbare relatie en affiniteit met het centrale thema van HEIM.

k. Eindpresentaties in de vorm van een 3 daags evenement met huiskamervoorstellingen,  
 routes met gidsen een kloppend hart op het Krugerplein

Tijdens de uitvoeringsdata van HEIM was het Krugerplein het kloppend hart van waar de kunstroutes vertrokken en terug-
keerden. Het had een dorpse sfeer met een gezellige bedrijvigheid. Er waren activiteit voor kinderen, eettentjes, live muziek 
en DJ, optredens van de dansgroep Faceless&Friends, Francis@home voor dialoog over het thema thuisvoelen en de Thee-
Totems stonden opgesteld. De hoeveelheid bewoners die zich, in lijn met de traditie van de buurt, op het plein bevonden 
was groot en vertegenwoordigers van de verschillende deelnemende initiatieven waren aanwezig. 
Vanaf het plein vertrokken de kunstroutes onder leiding van een gids de wijk in. Tijdens deze route bezochten de toeschou-
wers naast de openbare ruimte ook semi-openbare en privé ruimtes waar mensen elkaar konden ontmoeten. 
De routes waren zo samengesteld dat de bezoeker een gevarieerd en divers beeld kon krijgen maar toch de rode draad 
van het project zou kunnen blijven volgen. De tentoonstellingen en presentaties werden door de kunstenaars die de wer-
ken gemaakt hadden toegelicht. Waarom de onderwerp keuze en waarom deze uitwerking. Er was ruimte om vragen te 
stellen. Dit leverde intieme momenten waarbij het publiek heel dicht bij de kunstenaar/ bewoners zijn gedachtengoed/
motivatie mocht komen en verdieping kon plaats vinden met betrekking tot het overkoepelende thema. Naast beschouwer 
zijn, werden zij ook op een actieve manier betrokken bij een aantal presentaties. Ook op deze manier betrokken te worden 
bij een kunstactiviteit is ongewoon in de buurt.

De hoeveelheid, tijdstip en volgorde van de routes is naast artistiek inhoudelijke motivatie ook voor een deel bepaald door 
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de beschikbaarheid van de verschillende deelnemers. Een tot twee maal per dag was het maximaal haalbare. Daarnaast was 
het van belang om bij een aantal van de presentaties persoonlijk aanwezig te zijn. Deels omdat de artistieke leiding actief 
deel uitmaakten van de interactie met het publiek en de dialoog met de kunstenaar (waaronder Elisa van Schie, Alex de 
Zeemeermin, HEIMhuis en Feta Kunst, Bingo, Ramadan verhalen), deels om de deelnemers mentaal te steunen (de Vogel-
mannen, de Bloem, Kayman is op Tijd).

De routes waren altijd onder begeleiding van een gids. De artistieke leiding heeft hier voor gekozen omdat de deelnemers 
kwetsbaar zijn, vaak voor het eerst voor een publiek spelen. Daarbij is het van belang dat er een geconcentreerd en geïnte-
resseerd publiek komt en geen rondzwervend publiek dat halverwege zijn aandacht verliest en naar buiten verdwijnt of gaat 
klieren. Ondanks het feit dat er al jaren in de wijk wordt geïnvesteerd, blijft vandalisme en het verstoren van openbare ac-
tiviteiten een deel van de werkelijkheid. Ook de onbekendheid van deze vorm van projecten speelden hierbij een rol. Om 
de stap om deel te nemen voor een aantal bevolkingsgroepen hebben wij sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen 
gezocht om te gidsen. Zij hebben de lans gebroken door hun vertrouwen en inzet op deze manier aan het project te geven. 

Een aantal gidsen was goed ingevoerd in de geschiedenis van de buurt. Dit was duidelijk een meerwaarde. Het accent op 
de cultuur-historische achtergrond van de buurt wil de organisatie, bij een vervolg, meer op de voorgrond brengen. Positief 
bij effect was dat er in de groepen zelf veel uitwisseling plaatsvond. De gidsen hebben van de organisatie de vraag gekregen 
dit te stimuleren..

Het vinden van voldoende gidsen en het inplannen van de 
verschillende routes was en behoorlijke opgave. Een aantal 
routes bleken te lang te zijn om de concentratie vast te hou-
den ook al hebben bijna alle bezoeker de routes uitgelopen. 
Aangezien het geheel strak was gepland, was het bewaken 
van de tijd een belangrijk punt. Dit heeft, soms door prakti-
sche zaken als dichte deuren of het niet instarten van appara-
tuur, in een aantal gevallen tot verwarring geleid.

l. Nazorg

Het is van groot belang in een community arts project waarbij je intensief werkt met mensen, dat nadat het project is af-
gelopen, contactmomenten en samenkomsten te organiseren.  De band van vertrouwen en samenwerking die is ontstaan 
te onderhouden en de waarde van de ontmoeting ook nadat het project voorbij is onderstrepen.

Er is dan ook met alle deelnemers telefonsich contact geweest om ze te bedanken. Met tweederde van de deelnemers zijn 
1 of meerdere persoonlijke ontmoetingen geweest. Ook organiseerden wij ‘terugkomdagen’ waar samen werd nagepraat/
teruggekeken/nagenoten en met elkaar werd gegeten en gedronken.  En natuurlijk het moment om samen te kijken naar 
de film van het project. In het nieuwe jaar organiseren wij opnieuw een reünie die tevens als opstap geld voor een volgend 
project, een tweede HEIM.
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05. Keuze voor de vorm en schaal

In de Transvaal wordt al meerdere jaren geïnvesteerd in de buurt. Het is een Vogelaar- of Krachtwijk. De ‘Wijkaanpak’ en 
het daaraan gekoppelde geloof dat het versterken van het buurtnetwerk, met name door middel van culturele activiteiten, 
heeft een positieve uitwerking op de buurt. Het grootste deel van de openbare activiteiten speelt zich af op en rond het 
Krugerplein. Op het plein staan kraampjes met daarachter de eigenaar van de waren/diensten aangevuld met een activiteit 
op een podium. Het zijn veelal kleinere initiatieven van vrijwilligers of georganiseerd door Dynamo, het stadsdeel Oost en 
de Wijkaanpak Transvaal. De informatie over het project wordt van te voren aangekondigd in de lokale media en verder 
d.m.v. een bedrukt A4tje en/of poster gegeven. 

MAP wilde met dit project iets neerzetten wat grote impact heeft op de buurt. Zich niet beperken tot een activiteit op 
het plein maar iets dat de hele buurt zou betrekken, letterlijk en figuurlijk de wijk in, de deuren open en het creatieve 
potentieel van de bewoners aan de bewoners en andere bezoekers laten zien. Dat dit ook mogelijk is in de Transvaal, dat 
je groot kunt denken en veel energie kunt mobiliseren en er trots op kunt zijn. Deze doelstelling hebben we gehaald. Het 
is ons gelukt om het project te laten gonzen door de buurt en veel mensen zowel direct als indirect te betrekken. De be-
woners en bezoekers waren aangenaam verrast hoe hun Transvaal transformeerde met de kunsten als motor voor zoveel 
positieve reuring en belangstelling. Uit de enquête kwam naar voren dat een groot deel van de respondenten het project 
als ‘verrassend’ hebben ervaren. 

Het team is zich ter degen bewust dat het bij de gratie van alle voorafgaande initiatieven en de daarmee gepaard gaande 
energie en inzet, dat zij deze stap hebben kunnen zetten.

06. Locaties

In het projectplan gingen we uit van 20 woningen als locatie voor de presentaties. Deze doelstelling hebben wij tijdens het 
proces bijgesteld. Uiteindelijk waren het 16 locaties waarvan 5  daadwerkelijk in woningen van buurtbewoners. Dit is een 
laag aantal. Er was veel weerstand tegen het openstellen van de huizen. De privacy van de eigen huizen hebben we moeten 
respecteren en hebben ‘tweede’ huizen waar specifieke buurtbewoners elkaar ontmoeten opgenomen. Deze locaties wor-
den doorgaans niet bezocht door andere bewoners uit de buurt, maar zijn naar wat de bezoekers er over vertellen, een 
verlengde van het eigen thuis. Tijdens HEIM stonden ook hun deuren voor iedereen open. Hieronder vielen o.a. twee cafés, 
een multicultureel vrouwenhuis, een moskee, het HEIMhuis. De Kraal, een leeg staande school, was een van de geheimen 
van de buurt die wij hebben mogen ontsluiten. Ook in de openbare ruimte hebben activiteiten plaatsgevonden. Danserup-
ties doken op onverwachte plekken op, danser Justin stond in zijn portiek, de dansers van de Kazerne voerden acts uit op 
straat en dichter Bert droeg zijn poëzie voor op de hoeken van het Krugerplein.

07. Verslaglegging en documentatie

Zowel het proces als de presentaties zijn uitgebreid gedocumenteerd op zowel foto als film. Het artistieke team heeft 
een filmmaakster gevraagd om het project vast te leggen en zo een blijvend document te creëren voor de deelnemers als 
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ook een daadwerkelijk verslag van de activiteiten. In de bijlagen is de dvd bijgesloten en in het beeldverslag zijn foto’s en 
ontwerpen van proces en eindpresentatie verwerkt. Ook op de speciaal voor het project gemaakte website (www.heim-
thuisintransvaal.nl) is uitgebreid aandacht voor de verschillende activiteiten en deelprojecten tijdens HEIM. De functie van 
de website is belangrijk. Uit gesprekken met bewoners werd duidelijk dat deze regelmatig werd bekeken, foto’s werden 
gekopieerd en informatie over de voortgang en activiteiten werden gecheckt. Daarnaast, zoals al eerder genoemd zijn er 
enquêtes gehouden en functioneringsgesprekken gevoerd. Dit alles is in verslagen vastgelegd en opvraagbaar.

08. Evaluatie n.a.v. enquêtes, interviews en observaties

De deelnemers
De deelnemers waren in de breedte tevreden met de presentatie van hun werk. Een aantal gaven aan verder te zijn geko-
men dan ze in eerste instantie hadden gedacht met betrekking tot hun eigen creativiteit en diversiteit aan mogelijkheden. 
Het sociale netwerk van de deelnemers is door HEIM verbeterd. Zij worden op straat herkend en aangesproken. Zij 
voelen zich meer gewaardeerd en beter ingebed. Tussen de deelnemers aan het project zijn vriendschappen gesloten en 
dwarsverbanden ontstaan. Uit de enquête formulieren kwam naar voren dat het project een divers beeld heeft laten zien 
van wat  ‘Thuis voelen’ betekent en dit heeft bijgedragen aan meer onderling begrip, mede door de verscheidenheid aan 
presentaties en verschillende leeftijds- en bevolkingsgroepen. De deelnemers vonden de initiators van het project mak-
kelijk benaderbaar. Ook lieten de deelnemers weten zich sterk verbonden voelden met het project. HEIM was niet iets 
van anderen waar ze aan deelnamen, maar iets van hunzelf, waar ze hun eigen ideeën hebben kunnen vormgeven. Voor 
sommigen is dit aanleiding om, gestimuleerd door hun ervaringen tijdens HEIM, zelf initiatieven te ontplooien. Tussen MAP 
en verschillende individuen, instanties en buurtinitiatieven zijn intensieve samenwerkingen ontstaan. Plannen voor verdere 
(artistieke) samenwerking worden breed gedragen. Er is een comité van buurtbewoners gevormd om invulling aan HEIM 
2011 te geven. Voor een lijst van de ontstane samenwerkingen en initiatieven verwijzen wij u naar de bijlage.

Tijdens de voorstellingsdagen was het helaas niet altijd mogelijk om elkaars voorstellingen te zien. De frequentie van de 
verschillende routes op een dag gaven daartoe weinig ruimte. Het was ook moeilijk om de deelnemers bij elkaar te krijgen 
voor een algemene showing. Dit werd als een gemis ervaren alhoewel wel getracht bleek het ook praktisch onmogelijk. 
Het video verslag was dan ook een belangrijk document waarbij de deelnemers alsnog van elkaar konden genieten. Bij de 
drie terugkomdagen die het HEIM-team heeft georganiseerd was de opkomst groot. Gemiddeld was meer dan 65% van 
de deelnemers aanwezig. 

De bezoekers
Voor een analyse van de bezoekers maken wij een onderscheid tussen de bezoekers van de kunstroutes door de buurt, 
bezoekers van het Krugerplein, bezoekers tijdens andere activiteiten van HEIM in de buurt. 
Het aantal mensen dat via HEIM in contact is gekomen met kunst en cultuur is een veelvoud hiervan. Onze teller staat op 
bijna 1700. 

Om een helder beeld te krijgen van wat deze bezoeker heeft ervaren, hebben we enquêtes laten invullen met vragen die 
gekoppeld zijn aan de doelstellingen van HEIM (zoals geformuleerd in  het projectplan). Van de in totaal 250 bezoekers van 
de routes hebben 45 mensen een enquête ingevuld. 
Een aantal opvallende observaties van de enquêtes zijn:

- 
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Alle bezoekers beamen dat dit project het welzijn van bewoners bevordert. 
- Er was overwegend een positieve feedback en veel animo om volgend jaar weer te komen!
- Van de 45 bezoekers vonden ongeveer de helft dat het thema duidelijk naar voren kwam in alle / sommige performances.
- 43 van de 45 bezoekers vonden dat het project een gemiddeld tot hoog kunstgehalte had.
- Veel bezoekers vonden het “heel verrassend” en “interessant” project.
- Bezoekers waren in de meerderheid vrouwen en gemiddeld ouder dan 45.

De samenstelling van de bezoekers van de kunstroutes was, in tegenstelling tot het publiek op het Krugerplein en de 
deelnemers aan het project, geen afspiegeling van de bewoners uit de buurt. Het publiek was voor een aanzienlijk deel 
van buiten de wijk en overwegend autochtoon, ondanks de positieve reacties en toezeggingen van de buurtbewoners. Wij 
verklaren dit voor een deel omdat de presentatie van HEIM voor de buurt onbekend is. De buurtbewoners die wel hebben 
deel genomen hebben positieve verhalen doorverteld. Uit de evaluatie en gesprekken met bewoners na het evenement 
blijkt dat HEIM een begrip is in de buurt en dat er naar een vervolg wordt uitgekeken. 

Vrijwilligers 
Tijdens de voorstellingsdagen is een ploeg van 25 vrijwilligers uit de buurt actief geweest bij op- en afbouw, als gids, als 
begeleider bij de diverse locaties en ondersteunend op het Krugerplein. 

09. Publiciteit 

Het team heeft de aankondiging voor het evenement zowel in de lokale als nationale kranten geplaatst. Gedurende het 
traject zijn er interviews en artikelen over het project verschenen in buurtkranten en websites. Er is aandacht gegenereerd 
door de uitzendingen van het Transvaaljournaal. Er is huis aan huis geflyerd en er zijn posters geplakt door de hele buurt. 
Flyers lagen bij alle initiatieven en organisaties tot aan de friettent op het Krugerplein. Daarnaast was er onze aanwezigheid 
op de straten van de Transvaal waar we de bewoners hebben geïnformeerd.

Een belangrijk aspect van dit project was het programmaboekje, een in 4 kleuren druk uitgevoerd boekje met foto’s van 
de deelnemers en korte achtergrondtekst. Veel tijd en aandacht is hieraan besteed als onderdeel van de waardering die wij 
hadden voor de deelnemers en onze professionele benadering naar hun presentaties toe. Ook opgenomen is een lange 
lijst van ieder die deel heeft genomen. Uit de reacties blijkt dat de aandacht en zorgvuldigheid zeer op prijs is gesteld. 
 

10. Organisatie

Het artistieke team bestond uit Simon Rowe, Noud Verhave en Diane Elshout die zich ontfermden over de verschillende 
deelprojecten en over het overall concept. Hiernaast was Noud Verhave verantwoordelijk voor de grafische vormgeving, 
de fotografie en de website, Simon Rowe voor de HEIMhuis programmering en hij was de MC. Diane Elshout had de 
algemene leiding van het project. Zij werden ondersteund door Zeraja Terluin, project coördinator, René Jansen, produc-
tieleiding en PR, Janine Toussaint, productie assistent. Dit hechte team was goed op elkaar ingespeeld en multi-inzetbaar.

HEIM was van behoorlijke omvang en kende veel facetten. Het belang van de schaal en de impact die het heeft gehad in de 
buurt (zie schaal)  werd door het hele team gedragen. Het heeft de organisatie tot de rand van zijn kunnen geduwd. Ons 
kleine team heeft overuren gedraaid. Dit ging soms ten koste van de interne communicatie en afstemming van taken. Ieder-
een was uiteindelijk een beetje een duizendpoot die zijn/haar capaciteiten inzetten waar nodig. Soms kwamen we daarbij 
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in elkaars vaarwater of werd vanuit verantwoordelijkheidsgevoel niet snel genoeg gecommuniceerd over incompetentie of 
gebrek aan tijd om de taken uit te voeren. Soms was het overzicht even weg of de tijdsdruk zo hoog dat er fouten werden 
gemaakt. Dit is zeker een verbeterpunt. 

Door de bijna halvering van het budget (zie financiële verantwoording) hebben alle leden van het team tijd en energie aan 
het project gegeven dat ver ging boven het honorarium dat voor hun activiteiten stond. Het is aan het idealisme van het 
hele team te danken dat HEIM op deze manier is gerealiseerd.

11. Financiële verantwoording

Voor het project HEIM hadden we een begroting ingediend van 60.650 euro. Het uiteindelijke bedrag waar HEIM voor 
is gemaakt was 37.216 euro. Dit budget is tot stand gekomen door bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, 
het Prins Bernhardfonds, een waarderingssubsidie van stadsdeel Oost, een bijdrage uit het Bewonersinitiatief Transvaal, een  
bijdrage vanuit de Rode Loper en een eigen bijdrage van MAP. In de bijlage het financieel overzicht van de penningmeester 
van Stichting Moving Arts Project.

Als gevolg van het lagere budget hebben wij een aantal keuzes moeten maken zowel op artistiek inhoudelijk vlak als met 
betrekking tot uitvoeringskosten en organisatie. Hieronder een kort overzicht.

Korten: Allereerst is er gekort op honoraria, uitvoeringskosten, kostuums en decors. Met artistieke staf en medewerkers 
zijn afspraken gemaakt over het beschikbare budget en er heeft naar manuren een verdeelsleutel plaatsgevonden. 
Verschuiven: een aantal arbeidsintensieve deelprojecten is komen te vervallen of is een andere vorm gegoten. Hiermee 
is aandacht en tijd verschoven en/of vrijgemaakt. Hieronder vallen de Bingopera dat is omgevormd naar een project met 
slechts een aantal deelnemers en minder arbeidsintensief alsook Odys Huis, Transvaal Utopia en ThuisVerhalen en Thuis-
Liedjes. Door het wegvallen van deze projecten is er meer tijd en ruimte geweest om te investeren in eerder genoemde 
deelprojecten.
Bundelen: de Kraal, een leegstaande school werd ons tegen lage huur beschikbaar gesteld. Hierdoor was het mogelijk 
om een aantal initiatieven te bundelen. Dit betekende minder druk op de overhead en tevens door de keuzes te maken, 
versterkten de onderlinge initiatieven elkaar door parallellen in benadering en discipline.
Sponsoring: Een belangrijk deel van het slagen van het project is het beroep op sponsering. Er waren van te voren al 
afspraken gemaakt met de een aantal partijen. Als gevolg van de vermindering van subsidie, werd ook ons budget voor de 
voorstellingstechniek verminderd. Dat HEIM uiteindelijk toch de professionele uitstraling had die wij nastreefden is mede 
mogelijk gemaakt door de bijdrage van Phantavision. Het bedrijf, dat buurtproject vanuit idealistische oogpunt ondersteu-
nen wil,  heeft alle techniek (beamers, geluidsapparatuur, plasma schermen, bekabeling) geleverd voor een minimaal bedrag. 
Zonder hun sponsering, die een veelvoud inhield van het beschikbare budget, was dit nooit mogelijk geweest. Hun bijdrage 
is onbetaalbaar geweest. Verder heeft Albert Heijn Krugerplein 750 euro aan boodschappen gesponsord, heeft Vertical 
Vision gratis een extra large banner gemaakt en hebben fotozaak Fransen, the Cutcompany en fotolab Keycolor flinke 
kortingen gegeven waardoor publiciteit, vormgeving en fotoprints van hoge kwaliteit mogelijk waren. Ook heeft filmmaak-
ster/cameravrouw Jeanette Groenendaal opname apparatuur als manuren beschikbaar gesteld voor de opname van De 
Draad Opgepakt. 

Overschrijding van het budget
Uiteindelijk is het niet gelukt om binnen de werkbegroting te blijven. Het project heeft zijn budget met 1716 euro over-
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schreden. De overschrijding heeft te maken gehad met een aantal tegenvallers in met name het drukwerk, beveiliging, 
hogere bijdrage voor vergunning vanuit het stadsdeel dan begroot en een gehuurde generator die nodig bleek te zijn op 
het Krugerplein

De cateringskosten/vrijwilligers bijdragen van het project die wij gelijk hebben gehouden aan de ingediende begroting. In 
een project als dit is eten enorm belangrijk als blijk van waardering voor de inzet als ook, en even belangrijk, als verbindende 
factor. In het HEIM huis was iedere donderdag een catering van gezonde hapjes en thee en limonade. Daarnaast was er 
tijdens de voorstellingsdagen een warme maaltijd voor iedereen die deelnam waaronder de deelnemers, gidsen, vrijwilli-
gers. Er was een aanzienlijke hoeveelheid vrijwilligers betrokken bij de op en afbouw van het totaal (het plein moest iedere 
avond worden afgebroken en de volgende dag weer worden opgebouwd. 
Dit is gecompenseerd met een extra eigen bijdrage van de artistieke leiders van MAP van 3000 euro.

12. Conclusies en aanbevelingen

HEIM was een project, van voor de Transvaal ongekende grootte en intensiteit, met een uitstraling buiten de buurt. Het 
project leeft en heeft zijn sporen zichtbaar en voelbaar nagelaten. Het heeft veel mensen direct dan wel indirect betrokken 
bij kunst en cultuur. Dit is bereikt door de maanden voor de uitvoeringsdata intensief publiek en deelnemers te werven 
door op straat te opereren, bewoners persoonlijk aan te spreken en te informeren. Tijdens het traject heeft het bewoners 
begeleid in hun creatieve proces en betrokken bij de tot stand koming van het resultaat, hen tot mede-eigenaar heeft ge-
maakt. Ook heeft het bijgedragen aan het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt en dwarsverbanden gestimuleerd 
wat blijkt uit ontstane netwerken en de conclusies uit de enquêtes. Het thema thuis zijn/thuis voelen is als onderwerp ef-
fectief gebleven. 
De invulling van het begrip heeft meer nuance gekregen. Het thema bleek juist gekozen, ook omdat het dichtbij ieder van 
ons ligt en als thema leeft in de buurt. 

De werkwijze van MAP en de effecten van het project op de Transvaal is in de buurt, het 
stadsdeel en daar buiten niet onopgemerkt gebleven. De Rode Loper heeft in zijn plan-
nen voor 2011 een tweede HEIM opgenomen. Het Muiderpoort theater heeft de inten-
tie om de artistieke leiders van MAP te betrekken bij het begeleiden van jonge makers 
in hun nieuw te starten project voor aankomende community arts makers. De Tugela85 
heeft, als uitloper van een tijdens HEIM gestart tuinproject, de ondersteuning van de 
gemeente om een semi-openbare groentetuin te starten wat onderhouden wordt door 
buurtbewoners. De woningbouw corporaties alsook de welzijnsorganisaties zoeken naar 
verdere samenwerking. Ook wordt MAP gevraagd om op lokaal en nationaal niveau te 
spreken over werkwijze en uitgangspunten van HEIM - Thuis in Transvaal.

Tot slot is er tijdens het traject door MAP en andere betrokkenen gepleit voor openstel-
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ling van de leegstaande kunstmagneetschool de Kraal waar een aantal van de presentaties heeft plaatsgevonden. Dagelijks 
Bestuur van stadsdeel Oost beslist binnenkort hierover en over een sociaal-culturele programmering en atelier/werkruim-
ten in het gebouw. MAP is benaderd om deze programmering te doen. Hierin kunnen dan ook plannen voor een ‘buurt-
academie’ (buurtbewoners stellen hun talenten ter beschikking aan andere buurtbewoners) worden uitgewerkt. Het idee 
voor een buurtacademie is ontstaan tijdens het werken in het HEIMhuis.

Uit de evaluaties is gebleken dat zowel de deelnemers als de bezoekers het project positief hebben beoordeeld en aanga-
ven uit te kijken naar en/of zouden deelnemen aan een volgende keer. Alle respondenten (deelnemers, bewoners, bezoe-
kers) geven aan graag een tweede HEIM te we willen in 2011. De herkenning in de buurt, de continuering van de contacten, 
het verder uitbreiden van het netwerk en de artistieke betrokkenheid van de buurt bij een project als dit, maakt dat MAP 
zich hiervoor gaat inzetten. Gesprekken met stadsdeel Oost, de corporaties, bewoners en de Rode Loper zijn inmiddels 
gestart. Een aantal deelnemers uit 2010 is inmiddels op eigen initiatief begonnen met het creëren van nieuw werk.

13. Dankwoord 

MAP dankt iedereen die betrokken is geweest aan HEIM voor hun inzet en creativiteit. In het programmaboekje is een lijst 
met alle direct betrokken buurtbewoners opgenomen.
Verder bedankt MAP alle organisaties die HEIM hebben ondersteund. Zonder hen was het nooit mogelijk geweest.

HEIM - Thuis in Transvaal werd ondersteund door: - Amsterdams Fonds voor de Kunst - Stadsdeel Oost - Bewoners Initia-
tievenTransvaal - Rode Loper - Prins Bernhard Cultuurfonds - Dynamo - Ymere - Stadgenoot - Rochdale - Eigen Haard - Al-
bert Heijn Krugerplein - The CutCompany - Phantavision - Keycolor - Vertical Vision - Kunst- en Cultuurgebouw Tugela85.
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Eindverantwoording HEIM - Thuis in Transvaal
Moving Arts Project 2010 - 2011

Postadres:     
3e Wittenburgerdwarsstraat 20  
1018 KS Amsterdam

Diane Elshout 0620-438-929   Simon Rowe 0642-223-187    Noud Verhave 0655-335-465

Atelier | Studio:
TUGELA85 (Toekeella)
Tugelaweg 85
1091 VN Amsterdam

Stichting Moving Arts Project

info@movingartsproject.nl 
www.movingartsproject.nl
KvK-nummer:  34.39.1320
Triodos bank nr :  390493554

14. Over Moving Arts Project

Moving Arts Project, kortweg MAP, wil mensen ‘bewegen’ en ‘verbinden’. Bewegen staat voor het dynamiseren van indivi-
duen en groepen. Bewogen worden is ook geraakt worden, betrokkenheid voelen en voor MAP essentieel in zowel (inter) 
menselijke, culturele als sociaal maatschappelijke processen. 

MAP is werkzaam op het snijvlak van kunst/ cultuur en het sociale domein en initiëert projecten waarbij ze focust op on-
derwerpen en thema’s die leven in de maatschappij. 
In haar projecten ontwikkelt MAP onconventionele en creatieve werkmethodes gericht op specifieke gemeenschappen 
en/of doelgroepen zoals hangjongeren, ouderen, mensen op de rand van of in armoede, mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Daarnaast initiëert MAP projecten die gericht zijn op een bepaald gebied of buurt. Deze projecten spelen een belangrijke 
rol in het vergroten van de sociale cohesie van verschillende lagen van de gemeenschap.

Meer over projecten van MAP is te vinden op:
- www.movingartsproject.nl
- www.heim-thuisintransvaal.nl
- www.dechillbus.nl
- www.mobielepicknicktafel.nl

Werkwijze

De interactieve en community art projecten van MAP zijn gericht op een open dialoog en intensief contact met 
bewoners(groepen) van de stad. MAP zet hun ideeën door middel van kunst om in beelden en voorstellingen dwars door 
de schotten van religie, ras en cultuur heen. 
In de projecten van MAP staan, naast de artistieke kwaliteit, bewustwording, bespreekbaar maken van heersende (sociaal/ 
maatschappelijke /politieke) problematiek en persoonlijke groei centraal. Het gaat hierbij om projecten waarbij langere tijd 
met een groep wordt gewerkt zodat wederzijdse interesse kan groeien en vertrouwen kan worden opgebouwd. 

Artistieke leiding MAP

MAP bestaat uit drie zeer verschillende persoonlijkheden, die gezien hun interesse en achtergrond, een interessante mix 
van ideeën en ervaringen samen brengt: Diane Elshout, Simon Rowe en Noud Verhave. Samen beslaan zij een breed spec-
trum aan disciplines waaronder dans, theater, muziek, beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerp en woordkunst, maar 
ook zorg en welzijn, yoga, wetenschap en management.
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