BESTUURSVERSLAG 2020 STICHTING 10 CHILDREN

Inleiding
10CHILDREN is een wereldwijd kunstproject dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede een
platform geeft om hun stem te laten horen en hun gezicht te laten zien. Kinderen die niet vragen om
medelijden, maar om aandacht voor hun verhaal. We gaan de zwaarte en de ernst van hun situatie niet uit
de weg, want het is onacceptabel dat zoveel kinderen nog steeds ver onder de armoedegrens leven. We
vieren echter ook hun kracht en creativiteit, hun visie op de maatschappij, hun ideeën voor een beter leven.
In 10 steden in 10 landen werkt een internationale en lokale gemeenschap van kinderen, jongeren,
professionele kunstenaars, musea, theaters, filmscholen, maar ook universiteiten, humanitaire organisaties
en NGO’s aan verschillende kunstprojecten: een voorstelling, een documentaire, een foto- en beeldende
kunsttentoonstelling en een uitgebreid educatieprogramma. De verhalen van de kinderen en hun
perspectief staan centraal. Zij zijn de auteurs en de experts. We zijn niet naïef. We weten dat kunst de wereld
niet kan veranderen. Wat ze wél kan is luid en duidelijk het leven van deze kinderen voelbaar maken en,
misschien, aanzetten tot actie.
10CHILDREN is een initiatief van Liesbeth Coltof en Dennis Meyer. Liesbeth Coltof is een internationaal
gerespecteerde regisseur in het theater. Zij was artistiek directeur van een van de belangrijkste
theatergezelschappen voor kinderen en jongeren in Nederland, de Toneelmakerij, en heeft belangrijke
prijzen in binnen en buitenland voor haar werk gekregen. Zij heeft veel ervaring in het werken in
oorlogsgebieden en in landen in conflict of armoede, zoals in Palestina (Gaza), Nigeria, Rusland en Iran. Zij
trad voor haar 'bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving' als Ridder toe tot
de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dennis Meyer is dramaturg, theaterdocent en beleidsadviseur en was
artistiek directeur van Het Lab Utrecht, een theaterorganisatie waar jonge professionele theatermakers
voor kinderen en jongeren werkten. Tevens zette hij verscheidene kunstenfestivals op en was geruime tijd

jeugdtheaterspecialist bij het Theater Instituut Nederland, waar hij onder meer verscheidene
internationale projecten opzette.
1.Activiteiten
Eind 2019 reisden Liesbeth Coltof, Dennis Meyer en Margreet Huizing naar Cleveland (OHIO) en Kaapstad
(Zuid-Afrika). Door de uitstekende voorbereiding van onze plaatselijke partners ontmoetten we een zeer
diverse groep mensen en instellingen die allen een bijdrage willen leveren aan ons project. We voelden
door het enthousiasme van onze gesprekpartners én door het inzicht dat we kregen in de problematiek
rondom kinderen en armoede, dat 10CHILDREN zin heeft en een werkelijke bijdrage kan leveren aan het
zichtbaar en voelbaar maken van het leven van deze kinderen door middel van kunstprojecten.
Met veel energie en enthousiasme startten we daarom onze werkzaamheden in 2020. Op basis van de
twee bezoeken konden we de projecten verder uitwerken. Herhaalbezoeken aan beide steden waren
gepland. Tevens stond een eerste bezoek aan Curitiba (Brazilië) in het verschiet in april 2020.
De wereldwijde pandemie van COVID gooide echter roet in het eten. Onze plannen konden we niet
ontwikkelen op de manier zoals we dat voor ons zagen. We stonden voor de keuze om het project stil te
leggen óf om op een andere manier verder te gaan.
We kozen voor het laatste. Juist in deze tijd van crisis is het belangrijk om projecten voort te zetten die
zich ten doel stellen om de positie van de allerarmste kinderen in de wereld te verbeteren. Wij trekken
ons niet terug in de eigen regio maar blijven onverminderd solidair met de kinderen over de hele wereld!
Onze planning om in 2023 of 2024 alle projecten in de 10 steden te hebben uitgevoerd, loopt uiteraard
vertraging op. Wij gaan er nu van uit dat ons eerste project in mei 2022 in Cleveland (OHIO) plaats zal
vinden.
In 2020 richtten we ons vooral op de verdere voorbereiding van Cleveland, Kaapstad en Curitiba. Tevens
zetten we onze communicatie op door de inrichting van een tweetalige website en nieuwsbrief.
CLEVELAND (OHIO) – ARMOEDE EN GEZONDHEID
In november 2019 bezochten we Linda Jackson, die Arts in Medicine van het MetroHealth ziekenhuis leidt.
Zij bracht ons in contact met artsen, psychiaters en sociaal werkers van MetroHealth. Hun ervaring en
onderzoek naar de verwoestende invloed van armoede op de gezondheid van kinderen geeft het project
een stevig fundament. Zonder reserve zegden zij hun medewerking toe, ook als brug naar kinderen en hun
ouders. De introductie bij mensen en organisaties, zoals ‘the Boys&Girlsclub’, die in de arme wijken van de
stad kinderen en jongeren bijstaan, leverde ons partners op die het vertrouwen van de kinderen genieten.
En we maakten kennis met een deel van de kunstwereld in Cleveland. 10CHILDREN werd, vooral door de
focus op de verhalen van kinderen, met enthousiasme ontvangen. Het heeft geresulteerd in een
samenwerking met het Cleveland Playhouse dat de voorstelling gaat produceren. Liesbeth Coltof werd
gevraagd de regie te doen, Dennis Meyer de dramaturgie. Lisa Langford, toneelschrijver uit Cleveland en
verbonden met de leefomstandigheden van kinderen in armoede, is toegevoegd aan het artistieke team.
Studenten van de School of Film&Media Arts maken de documentaire. En we hebben vergevorderde
gesprekken met LAND Studio voor de beeldende kunsttentoonstelling. Ook de eerste gesprekken met
Amerikaanse sponsoren leverden positieve reacties op. 10CHILDREN in Cleveland vindt plaats in mei
2022.
CAPE TOWN (SA) - ARMOEDE EN AFWEZIGE OUDERS
De volgende reis in december 2019 bracht ons naar Cape Town. De reis was georganiseerd door onze
plaatselijke partner Yvette Hardie (ASSITEJ SA). We bezochten de townships waar een groot deel van de
arme zwarte bevolking van Cape Town woont. Veel kinderen zijn hierop zichzelf aangewezen, met een
vader die niet betrokken is en een moeder die vaak lange weken weg is om het geld te verdienen. Sociaal
werkers en kunstenaars, wonend en werkend tussen de kinderen, vertelden ons over de gevaren die deze
kinderen bedreigen en de moed waarmee zij voor zichzelf en hun broertjes en zusjes zorgen. Stuk voor
stuk onderstreepten zij het belang om aandacht te vragen voor deze vergeten kinderen. Vervolgens
ontmoetten wij regisseurs en schrijvers, zagen en lazen werk. Op voorsprak van Yvette Hardie vroegen wij
de jonge regisseuse Nwabisa Plaatjie en het Baxter Theatre om met ons samen te werken. We begonnen
met het samenstellen van een schrijverscollectief met schrijvers afkomstig uit de townships. Met museum
ZEITS MOCAA bespraken we de beeldende kunsttentoonstelling, waarvan zij het curatorschap op zich
willen nemen. Het Saartjie Baartman Centre, Khayelitsha Shack Art School en Magnet Theatre worden
belangrijke partners voor het contact met de kinderen. ASSITEJ SA buigt zich samen met ons over een
duurzaam educatie en participatie traject. 10CHLDREN in Cape Town vindt waarschijnlijk in 2022 of 2023
plaats. Daarna reist het festival naar Bloemfontein en Johannesburg.

Voor het project in Zuid-Afrika hebben wij, i.s.m. Corriene Nelissen, een uitgebreide projectbeschrijving
gemaakt ten behoeve van toekomstige subsidieaanvragen.
CURITIBA (Brazil) – ARMOEDE EN INHEEMSE KINDERTIJD
In april 2020 zouden we naar Curitiba, Brazilië reizen om samen met producente Bebê de Soares (Amazon
Network) gesprekken te voeren met kunstenaars en organisaties die nauw betrokken zijn bij of
voortkomen uit de oorspronkelijke bevolking van Brazilië. Covid-19 maakte het onmogelijk om te reizen,
maar al gauw ontstond er een intensief contact via het internet. Het onderzoek spitst zich toe op hoe
inheemse kinderen opgroeien en welke rol armoede daarin speelt. In de gesprekken werd duidelijk dat
het hierbij gaat over twee verschillende groepen kinderen. Er is een groot verschil tussen de kinderen die
opgroeien binnen de eigen traditionele gemeenschap in het Amazone gebied en kinderen die vaak in
bittere armoede opgroeien in de steden en daardoor los komen te staan van hun afkomst en hun
oorspronkelijke identiteit. We maakten kennis met documentairemaker Renata Meirrelles (Territòrio do
Brincar) die samen met haar man films maakt over hoe kinderen spelen en twee jaar bij de River People
heeft gewoond. We spraken theatermaker Anna Rosa Tezza van Theatergroep Ave Lola, fotograaf Vilma
Slomp over hun werk met inheemse gezinnen en kunstenaars. En we vonden ook de lokale producent
Michele Menezes. De komende tijd gaan we door met contacten leggen en gesprekken. Zodra we kunnen,
reizen we af naar Curitiba.
2.Communicatie
We ontwikkelden in 2020 onze communicatiemiddelen met behulp van een aantal professionals op het
gebied van vormgeving en communicatie.
Allereerst ontwierp vormgever Rieks Swarte een huisstijl voor 10CHILDREN. In zijn stijl van gescheurd
papier en kernachtige tekeningen ontwierp hij in rood en wit een logo en een aantal beelden en
tekeningen van kinderen die we kunnen inzetten bij onze communicatie. We zijn er enorm blij mee. Deze
heldere beelden ondersteunen ons werk in hoge mate. Alle verschillende activiteiten in alle verschillende
landen worden met elkaar verbonden door de beelden van Rieks Swarte.
Inez Hafkamp werkte met ons samen om een tweetalige website te maken. Met gebruik van de huisstijl,
foto’s, filmpjes en teksten beschikt 10CHILDREN nu over een aansprekende en toegankelijke website die
informatie geeft over het gehele project en de activiteiten per land. Tevens is de website een manier om
met 10CHILDREN in contact te komen. We breiden de website uit met nieuwe informatie, zodra die
beschikbaar is.
Op de website is ook het interview te vinden dat Marian Buijs, oud-journaliste van De Volkskrant, met
Liesbeth Coltof en Dennis Meyer hield. In dit interview wordt de achtergrond van 10CHILDREN en de
drijfveren van de initiatiefnemers besproken.
We stuurden via mailchimp onze eerste Nederlandstalige nieuwsbrief uit naar 300 adressen.
3. Financiën
Het vermogen van de stichting bestaat op dit moment uit giften. De giften van Liesbeth Coltof (onder meer
mogelijk gemaakt door de Amsterdam Prijs voor de Kunst 2019) worden ingezet om de voorbereidingen
van de verschillende projecten mogelijk te maken. Een bevriende stichting, die opgeheven werd, heeft een
gedeelte van het eigen vermogen aan 10CHILDREN geschonken. Deze bijdrage reserveren wij voor een
bijdrage aan de totstandkoming van 10CHILDREN in Cape Town.
Exploitatieresultaat 2020
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 31.623,25.
De inkomsten uit exploitatie werden gevormd door giften en er zijn minimale kosten gemaakt.
Het resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
4. Organisatie
Directie
De stichting heeft in 2020 geen personeel in dienst gehad.
Het werk werd op vrijwillige basis verricht door de directie en de zakelijk leider. Deze laatste is tot en met
31 december werkzaam geweest voor de stichting.
Directie: Liesbeth Coltof, Dennis Meyer
Zakelijke leiding: Margreet Huizing
Bestuur

Het bestuur is in 2020 tweemaal bij elkaar gekomen.
Het bestuur hanteert in haar functioneren de Code Cultural Governance.
De stichting is in 2020 aangemerkt als een ANBI.
Samenstelling bestuur
Valentijn Ouwens (voorzitter)
Lucien Kembel (penningmeester)
Cobie de Vos (lid)
Raad van advies
Er is een start gemaakt met de oprichting van een Raad van Advies, is Dieuwertje Blok toegetreden als lid
van deze raad. Zij zal ons onder meer ondersteunen bij publieke evenementen. In 2021 zal de Raad van
Advies worden uitgebreid.
VOORUITBLIK
Ook 2021 is een jaar waar de verschillende projecten verder worden voorbereid. Wij verwachten na de
zomer een aantal buitenlandse reizen te kunnen doen. Naast de voorbereidingen van Cleveland, Cape
Town en Curitiba bereiden we een project in Europa en een in India voor.
Met dank aan:
Wij willen Marian Buijs, Inez Hafkamp, Corriene Nelissen en Rieks Swarte bedanken voor hun belangeloze
medewerking aan de stichting.

