
Met veel plezier stuur ik u hierbij het tweede vriendennieuws van Art-Mobile. Sinds onze vorige
nieuwsbrief in oktober hebben wij tien nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Daarmee bedraagt het
totaal aantal mensen dat onze kunstlessen aan huis steunt, nu dertig. Veel dank aan allen!
In deze nieuwsbrief leest u over de uitbreiding van zowel het leerlingenbestand als het docententeam
van Art-Mobile. Met uw steun hopen we ons netwerk opnieuw verder te kunnen uitbreiden en nog meer
mensen te laten kennismaken met ons mobiele aanbod van muziek, beeldende kunst en nu ook: dans.

Met vriendschappelijke groet,
Eric Schulp,
oprichter Art-Mobile

In Den Haag, Rijswijk en Voorschoten brengen de docenten van Art-Mobile momenteel kunst aan huis
bij vijftien leerlingen tussen 8 en 31 jaar. Naast een zangcursist en een slagwerkleerling, hebben we in
ons midden twee viool-, twee piano-, twee gitaar- en vijf keyboardleerlingen. Twee cursisten volgen
lessen in tekenen en schilderen.
Nieuwe leerlingen zijn welkom. Art-Mobile is er voor iedereen van 6 tot 90 jaar, die door een 
beperking voor korte of langere tijd aan huis of instelling is gebonden.

De docenten van het eerste uur – Samara Bertsch, Alette Scheffer, Yvette Teeuwen en Eric Schulp – 
hebben inmiddels versterking gekregen van drie nieuwe collega’s. Sander Schwencke is gitaar- en 
slagwerkdocent. Ingwe Mayntz is behalve violiste ook thuis op instrumenten als gitaar, djembé en
citer, en hoopt volgend jaar af te studeren als muziektherapeut. Met danstherapeut Kitty Veldhuis
heeft Art-Mobile niet alleen een nieuw gezicht, maar ook een nieuwe kunstdisclipine aan het aanbod
toegevoegd. Meer informatie over de nieuwe docenten is binnenkort te vinden op www.art-mobile.nl.
Heet van de naald is het nieuws dat Art-Mobile zijn activiteiten wellicht gaat uitbreiden naar 
Noord-Holland. De gesprekken daarover zijn in volle gang.

Voor onze leerlingen hebben wij ieder jaar een presentje in het verschiet. Wat dat deze zomer zal zijn,
houden we nog even een verrassing. Daarnaast krijgt iedere nieuwe cursist een origineel Art-Mobile 
T-shirt met daarop het volgeladen rode eendje uit ons beeldmerk.
Wilt u ook gezien worden met Art-Mobile? Voor kinderen zijn er gele shirts verkrijgbaar in de maten
140, 152 en 164. Voor jongeren en volwassenen is een wit shirt met oranje mouwen leverbaar in de
maten S, M, L, XL en XXL. Uw bestelling (aantal, maat én uw postadres) kunt u doorgeven via 
art-mobile@xs4all.nl. De T-shirts kosten 12,50 per stuk incl. verzendkosten. U kunt dit bedrag 
overmaken op rekeningnummer 3565796 t.n.v. Art-Mobile o.v.v. T-shirt. Na ontvangst van uw betaling,
heeft u het T-shirt binnen twee weken in huis.

Deze nieuwsbrief voor de vrienden van Art-Mobile bestaat sinds oktober 2007 en verschijnt tweemaal
per jaar. De volgende editie ontvangt u in oktober.
We breiden ons netwerk graag uit. Kent u in uw vriendenkring potentiële Art-Mobile vrienden? 
Via onze folder kunt u ze laten kennismaken met ons werk. Folders kunt u aanvragen door een e-mail
te sturen naar art-mobile@xs4all.nl met daarin het gewenste aantal en uw postadres.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u vriend bent van Art-Mobile. Wilt u de nieuwsbrief op een ander
post- of e-mailadres ontvangen? Stuurt u dan een e-mail naar art-mobile@xs4all.nl.

Beste vriend/-in,

Vijftien leerlingen

Drie docenten rijker
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Even voorstellen… 
muziektherapeute 

Samara Bertsch
Muziekles in de kinderkamer

Hoeveel leerlingen heb je via Art-Mobile?

„Vier, binnenkort vijf. Allemaal kinderen rond tien jaar met autisme en/of een verstandelijke 
beperking. Ik geef ze gitaar-, blokfluit- en keyboardles. De allerjongsten geef ik AMV, waarbij 
we zingen en muzikale spelletjes doen.”

Wat beweegt jou om te werken met mensen met een beperking?

„Ik heb niet bewust voor deze groep leerlingen gekozen. Tijdens mijn studie heb ik vooral ervaring
opgedaan met ouderen. Dit werk is op mijn pad gekomen en ik blijk er veel affiniteit mee te hebben.
Ik kan er echt mijn ei in kwijt. Vanwege de beperking van de kinderen, is een groot inlevingsvermogen
belangrijk. Het is iedere keer weer even zoeken naar de juiste ingang: waar ‘zit’ het kind en wat kan
het op dit moment aan? Krijg ik moeilijk contact, dan zeg ik wat ik wil zeggen bijvoorbeeld in een
melodietje. En lukt het niet om een van mijn leerlingen direct in de ogen te kijken, dan onderhouden
we oogcontact via een spiegel die in de kamer hangt. Ik vind het heel leuk dat ik in dit opzicht iets 
met de kinderen opbouw.”

Wat betekent jouw bezoek aan huis voor deze kinderen?

„Voor iemand met autisme kan de gang naar de muziekschool een grote belasting zijn. Zoveel 
indrukken onderweg, die energie opslurpen. En dan moet de les nog beginnen. Het is voor hen heel
prettig dat ze niet de deur uit hoeven en de muziekles in hun vertrouwde omgeving kunnen krijgen.
Bij een aantal zie ik dat muziek maken een dagelijkse activiteit begint te worden. Zij hebben er echt
een hobby bij gekregen.”

Wat maakt werken bij Art-Mobile voor jou leuk?

„Lesgeven via Art-Mobile vergt van mij flexibiliteit, omdat ik steeds op een andere plek aan het werk
bent. Ik neem natuurlijk het een en ander aan instrumenten en spelmateriaal mee, maar heb niet
het gemak van een eigen lokaal. In de kinderkamer krijg ik daar iets bijzonders voor terug: ik zie 
precies wat een kind leuk vindt en kan me dus een veel completer beeld van mijn leerling vormen.
Dat levert goede aanknopingspunten op voor mijn les.
Ook leuk bij Art-Mobile vind ik dat ik zes collega’s heb, die allemaal individueel met hetzelfde werk
bezig zijn. Van tijd tot tijd komen we bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Dat is nuttig en 
inspirerend; het geeft vaak een andere blik op het gedrag van leerlingen en hoe je daarmee om 
zou kunnen gaan.”




