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Wij wensen je een kleurrijk en inspirerend  

 

 
  
 

 

 

Carlijn voorzitter van 
Stichting KIVI 

 

In juni 2017 presenteerde Carlijn Meijs-
Stevens zich als nieuw bestuurslid van 
Stichting KIVI. In de laatste 

bestuursvergadering is Carlijn unaniem 
aangewezen als voorzitter van de Stichting 
KIVI. Hartelijk welkom Carlijn! 
 

 

 

Nieuwe website 
Taktila™ 
 

Enthousiaste reacties in ons eigen land over 
haptische* beeldvorming en 
kunstparticipatie voor en door blinde en 

slechtziende mensen heeft Jofke ervan doen 
overtuigen dat zij prachtige en 
vooruitstrevende leermiddelen, 

hulpmiddelen en diensten aanbiedt. 
*Haptisch als in kijken met je handen 
 
De website van Taktila™ wordt geheel 
vernieuwd en binnenkort ook in het Engels 

aangeboden. Wil je een bericht ontvangen 
als de nieuwe website gelanceerd is? Meld 
je dan aan voor de nieuwsbrief op 
www.taktila.com. 
 

 

 

Jofke stopt als coördinator van KIVI 

Jofke van Loon heeft in juli 2011 Stichting KIVI opgericht. Sinds de oprichting heeft zij zich 
voor meer dan 100 procent ingezet om de activiteiten van de stichting te initiëren, te 

stroomlijnen, te coördineren. 
 
Jofke is als beeldend kunstenaar en met haar Studio Xplo, Zie je wel(?) en Taktila™ partner 
van KIVI. Haar projecten zijn volop in beweging en het bestuur van Stichting KIVI is heel 
content om Jofke zo innovatief bezig te zien. 
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Om meer tijd aan de ontwikkelingen aan haar iniatieven te kunnen besteden en om haar rol 
ten opzichte van KIVI neutraal te houden, heeft Jofke besloten te stoppen met haar 
werkzaamheden als coördinator van Stichting KIVI. 
 

KIVI dankt Jofke heel hartelijk voor haar tomeloze inzet in al die jaren en wenst haar heel 

veel succes met haar mooie initiatieven. 
 
Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld, heeft het bestuur van de Stichting KIVI besloten 
om in een light-versie verder te gaan. Dat wil zeggen dat we iets minder vergaderen, maar 
wel steeds de ontwikkelingen die op ons pad komen tegemoet zien. 
We kondigen in de toekomst dan ook graag bijzondere initiatieven van 
samenwerkingspartners aan via deze nieuwsbrief. Interesse in een vermelding? 
 

 

Gratis lezingen over haptische kleurbeleving, 
beeldvorming en kunstparticipatie 

 

Vanaf april 2018 biedt Jofke® een jaar lang gratis lezingen aan belangenorganisaties, 
culturele instellingen, therapeuten, leerkrachten in het (speciaal) onderwijs, 
museumpersoneel, groepen kunstenaars en ondernemers. 

 
In deze interactieve lezingen deelt Jofke® haar expertise als beeldend kunstenaar, 
gebaseerd op haar werk met mensen met een visuele beperking. 
 
Hebt u interesse? Informeer dan naar de spelregels en mail tijdig naar Jofke@taktila.com 
om een datum te boeken. 
 

 

 

Meer informatie over Stichting KIVI  
 

 

We willen je niet overspoelen met mails, daarom sturen we alleen een mail wanneer we iets te melden 
hebben. Wil je je toch uitschrijven? Dan kan dat via de link onder aan deze mail.  

 

 

 

Facebook  
 

 

Website  

 

 

Instagram  
  

Stichting KIVI; Kunst Is Voor Iedereen is gevestigd in verzamelpand De Verdieping 
St. Annastraat 20 - 5025 KB - Tilburg - NL - 03113 5440 811 

info@kunstisvooriedereen.nl - www.kunstisvooriedereen.nl 
  

Wil je geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 
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