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Een kijkje achter de schermen bij Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO)         

ZGAODeel 90

DE FIJNE SFEER VAN HET CULTUREEL ATELIER IN HET RAMSES SHAFFY HUIS

‘Hier overheerst creativiteit’ 

In deze Participatieweek ne-
men professionals en vrijwilli-
gers van allerlei welzijnsorgani-
saties een kijkje bij elkaar.  
Ze doen dat om van elkaar te le-
ren en te weten wat er allemaal 
is. Maar bovenal wordt gevierd 
dat we echt weer bij elkaar op 
bezoek kunnen.

De sociëteit op de begane grond 
van het Ramses Shaffy Huis – 
een van die unieke plekken in 
Amsterdam waar oudere en 
jongere kunstenaars samen 
wonen en kunst maken – is een 
multifunctionele ruimte waar 
een divers cultureel programma 
wordt aangeboden. Op dinsda-
gen, woensdagen en donder-
dagen is hier tot 15.30 uur het 
cultureel atelier, onderdeel van 
de dagbesteding van ZGAO. 
Dan zwaaien Anna, autonoom 
beeldend kunstenaar, en beel-

dend vaktherapeut Ashley er de 
scepter. 

Anna: “We bieden een vorm 
van dagbesteding speciaal voor 
mensen met creatieve aspira-
ties. Iedereen met een wmo- of 
wlz-indicatie kan bij ons aan de 
slag met een eigen kunstpro-
ject.”

Van 13 tot 16 juni vindt in 

Amsterdam de Participatie-

week plaats en het cultuur 

atelier van ZGAO doet mee. 

Amsterdammers met een 

indicatie kunnen op deze 

plek voor dagbesteding 

kunst maken of werken aan 

hun eigen creatieve project. 

Het atelier zet op woensdag 

15 juni van 10.00 tot 12.00 

uur de deuren open. 

Op deze dinsdag aan het einde 
van de middag is vrijwilliger El-
len net bezig de laatste spullen 
op te ruimen. Een bezoekster 
in een rolstoel wacht – met haar 
kunstwerk op schoot –buiten 
in de zon op haar vervoer terug 
naar huis. Binnen is het licht in 
de mooie grote ruimte. Er staan 
bloemen, potten vol kwasten 
en een schildersezel met een 
portret van Ramses erop. De 

Anna van Zoolingen en Ashley Jongsma in hun cultureel atelier op de begane grond van het Ramses Shaffy 
Huis. Hier ben je welkom om te schilderen, tekenen, kleien, mozaïeken of op een andere manier creatief 
bezig te zijn. “We kijken naar wat mensen nog kunnen, niet naar wat ze misschien niet meer kunnen.”

Door  Linda van den Dobbelsteen

vleugelpiano in de hoek is van 
de chansonnier zelf geweest, 
een pronkstuk.

Ashley: “Je kunt bij ons onder 
meer schilderen, tekenen, 
mozaïeken, boetseren en kera-
mieken. De materialen zijn er, 
maar het staat iedereen vrij om 
ook spullen van thuis mee te 
nemen.” Binnen staat koffie en 
thee klaar en ga je zelfstandig 

aan de slag. Anna: “Bezoekers 
leren elkaar natuurlijk kennen 
en het is gewoon heel gezel-
lig, maar er wordt ook serieus 
gewerkt.”

Wij zijn er om een beetje op 
weg te helpen en tips te geven 
als dat nodig is, vertelt Ashley. 
“Zo hielpen we iemand die 
slecht ziet door voor het moza-
ieken reepjes op maat te snijden 
en de afbeelding te tekenen met 
dikke stift. En iemand die hier 
voor het eerst kwam, hielpen 
we zijn talent en zelfvertrou-
wen te ontdekken door hem 
iets te laten doen wat hij nog 
nooit eerder had gedaan.” Het 
zijn mooie voorbeelden uit de 
praktijk. Anna: “We kijken naar 
wat mensen nog wel kunnen, 
niet naar wat ze misschien niet 
meer kunnen.”

Ashley: “Iemand met parkinson 
bleek heel goed te kunnen te-
kenen. Als je dat ziet gebeuren 
en iemand zo trots ziet kijken… 
dat zijn gouden momenten. We 
zijn hier allemaal gelijkwaardig, 
er heerst een fijne sfeer.”

Welkom
Je bent van harte welkom om een 
kijkje te nemen op woensdag 15 juni 
van 10.00 tot 12.00 uur. Het cultu-
reel atelier vind je aan de Piet Hein 
Kade 231. Info: cultureelatelier@
zgao.nl.

Advertorial
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Subsidie voor een regenton
Het is een van de droogste voorjaren ooit in Nederland. Het 
IJsselmeer is daarom al met 5 centimeter verhoogd om zo als 
nationale regenton te kunnen fungeren. Maar je kunt zelf ook iets 
doen tegen extreme weersomstandigheden: een regenton nemen 
bijvoorbeeld. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht geeft tijdelijk 30 
euro voor de aanschaf van een ton.
Een regenton is handig voor droge en natte tijden. Nu is het 
gortdroog, op andere momenten valt er juist heel veel regen. Met 
een regenton ben je op beide situaties voorbereid. 
Door een regenton aan te sluiten op de regenpijp, wordt bij een 
flinke bui de riolering ontzien. En met het opgevangen water kan je 
de tuin of balkonplanten besproeien. Regenwater bevat geen kalk, 
dat is nog fijn voor bloemen en planten ook. Bovendien was je met 
dit kalkloze water ramen van huis en auto streepvrij – én gratis. 
Het waterschap Amstel Gooi en Vecht geeft nu €30 subsidie per 
regenton. Check het hier: agv.nl/aanvragen/subsidies/subsidie-voor-
groen-en-water-in-uw-buurt.
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