Activiteitenverslag 2020 - Stichting Kantlijn Amsterdam

Oprichtingsdatum: 20-04-2017
Het stichtingsbestuur bestaat uit: Claudia Hettinga (voorzitter), Viola Zevenhuizen (penningmeester), Jesje
De Schepper en Silvia Tijssen (algemeen bestuurslid).

Kort verslag van de activiteiten in 2020
Het zal niets verbazen dat 2020 een jaar was waarin we veel hebben moeten improviseren. Vanwege het
corona virus konden workshops voor een deel van het jaar niet meer op locatie gegeven worden. Als dat wel
mogelijk was, was er vaak beperkt plek vanwege de verplichting om afstand te houden. Ook moesten we
onze vaste Kantlijn Live optredens tot nader orde uitstellen, ook de online versie die in oktober gepland stond
in de Nassaukerk.
Maar gelukkig waren onze docenten en deelnemers flexibel en konden we de workshops die niet op locatie
door konden gaan online geven. Dat gebeurde per mail: deelnemers ontvingen per mail een opdracht, soms
met een video met uitleg. De tekst die ze naar aanleiding van die opdracht schreven werd naar de docent
terug gemaild. Zij gaven de deelnemers vervolgens persoonlijk feedback op de geschreven teksten. Teksten
die, zoals bij Kantlijn vaak gebeurd, gingen over de persoonlijke actualiteit. Een selectie thema's in 2020
waren o.a.: Beschrijf een pijn, verdriet of gemis. Beschrijf hoe een personage een wet of regel overtreedt en
wordt betrapt door een tweede personage. Hittegolf, hoe beleef je dat?! Reflecteren op wat je al hebt
geschreven. Hoe kan je jezelf verbeteren? Woningnood, containerbouw en andere creatieve alternatieven om
te wonen Geboortegrond. Leef je in op Mark Rutte, op de ochtend van zijn speech aan het volk of schrijf zelf
een speech aan het volk.Beschrijf aan de hand van een geliefd muziekstuk een treinreis.
In 2020 werden er workshops gegeven in Amsterdam West (Buurtcentrum de Horizon) en Amsterdam Oost
(Openbare Bibliotheek aan het Javaplein). Op die laatste locatie zijn we in 2019 bij wijze van test gestart met
het geven van workshops. Daar zijn we in 2020 mee doorgegaan. Zo is het nu voor nog meer mensen mogelijk
om de schrijfworkshops te volgen, hun sociale netwerk uit te breiden en te versterken en dankzij de
schrijfopdrachten te winnen aan inzicht in de eigen situatie en zelfregie.
In 2020 werden er in West 43 workshops georganiseerd en in Oost 47. Daar namen gemiddeld 10 mensen aan
deel (dit aantal is een schatting vanwege de online lessen en is ook om die reden waarschijnlijk iets lager dan
het aantal mensen dat in voorgaande jaren aan de workshops deel namen). Dat komt neer op een geschat
totaal van 900 deelnames. Er werden 64 teksten in de Z! krant, de Amsterdamse Straatkrant, gepubliceerd;
die krant verschijnt driewekelijks in een oplage van 10.000 per editie en wordt stadsbreed gelezen.
In 2020 namen we afscheid van Sanne Bosselaar als coördinator. Zij gaf voorrang aan haar studie. Mireille
Buldeo-Rai nam haar taken voor een aantal maanden over tot we in de persoon van Zeraja Terluin een
vervanger voor de lange termijn vonden. Zeraja is per november 2020 als coördinator gestart. Ook vonden we
een vervanger voor Leendert Roosenbrand. Hij is vanaf 2014 betrokken geweest bij Kantlijn en heeft in 2017
samen met een aantal vaste betrokkenen Stichting Kantlijn Amsterdam opgericht. Hij heeft schrijfworkshops

gegeven en was ook een tijd coördinator en vanaf 2019 was hij verantwoordelijk voor de fondsenwerving en
de administratie. Die taken heeft hij per 1 januari 2021 overgedragen aan Arnout van der Zwaal, die ook voor
een aantal andere ideële organisaties actief is als fondsenwerver.
Een andere wisseling van de wacht vond plaats in het bestuur: wegens omstandigheden nam Chris
Herschdorfer afscheid als penningmeester. Zijn rol werd overgenomen door Viola Zevenhuizen. Ook trad
Silvia Tijssen toe tot het bestuur.
In 2021 gaan we uiteraard door met het geven van de wekelijkse schrijfworkshops, zowel in Amsterdam West
als in Oost. Het is afwachten hoeveel van die workshops we op locatie kunnen geven en voor hoeveel mensen
op een verantwoorde wijze plaats is. Sowieso is er de optie om lessen digitaal te geven.

Ter afsluiting,

Een gedicht van Jacky, mei 2020:

Amsterdam

Vuile klerestad, een hoop lawaai
Teveel verkeer, blaffende honden
Iedereen heeft haast, altijd ruzie
Alcoholisten, zwerfvuil, junks, dieven en ander tuig
Lopen door mijn straat
Je bent nergens meer veilig
Mijn fiets is weer gejat
Amsterdam
Ik voel me hier thuis
Ik hou van je

Proza van Kheira, april 2020:

Brief aan mezelf, ochtend
Ik rek mij uit, de wekker gaat. Ik zet een kopje koffie. Dan ga ik zitten en begin een brief te schrijven aan mijzelf. De
letters dansen op papier. De lucht is helder, het zonlicht schijnt door de ramen. Dan begin ik te schrijven. Was
weer te laat geworden. Ben eigenlijk kapot. Een schim van mijzelf.

Een kort verhaal van Ronald Pessy, augustus 2020:

Mijn Gevangenis

Ik heb zestig jaar in mijn geestelijke gevangenis gezeten, waarvan een verblijf van negen maanden - ik was toen
16 jaar - in een gekkenhuis middenin de stad.
Compleet met volwassen gekken, dokters en medisch personeel erin.
Dat algemeen bekend stond als een psychiatrische kliniek. Een passender naam bedacht ik me: een gevangenis.

Alleen slappe mierzoete koffie (ik hou niet van bittere koffie) drinken en sigaretten roken als een ketter in de
kantine en de hele dag niets te doen. 's Avonds kwam bezoek, dat was de enige afleiding. Dat was vijftig jaar
geleden en ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren.

Ik heb niet in een gevangenis gezeten. Maar ik weet hoe het voelt. Wat we nu met het C-virus meemaken is niets
vergeleken wat ik in het verleden meemaakte.

Een kort verhaal van Els, december 2020:

Nieuwe maatregelen 2025

Sinds 1-1-2025 moeten we in het openbaar vervoer op onze hurken lopen. De nieuwe maatregel is heel directief,
ter verkleining van het aantal passagiers. De coupéhoogte zal ook worden teruggebracht tot 1.50 meter.
Tegelijkertijd heeft het Ministerie van Volkshuisvesting de 1.50 meter hoogte voor huizen en appartement
overgenomen.
De HEMA heeft nu schoenen en handschoen in hetzelfde design, zodat zelfs met deze maatregel de elegantie niet
hoeft te ontbreken.
Het kabinet buigt zich over meerdere maatregelen, zoals het instellen van het verplicht hinkelen voor kinderen tot
12 jaar en het op tenen lopen bij hoogwaardigheidsbekleders.
Na het hurken, zal het op tenen lopen weliswaar een weldadige afwisseling zijn, maar met de nieuwe bouwhoogte
in gedachten zal de benodigde behendigheid om op tenen te kunnen lopen bij velen spoedig ontbreken.

