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Agenda 
Onze Eat & Greet relatiebijeenkomsten. 
Taktila® Symposium 11 juni 2017. 
 
Oproepen 
Je bedrijf in de picture met een Eat & Greet op jouw locatie! 
Oproep nieuwe partners. 
Oproep nieuwe bestuursleden. 
 
Aankondiging 
Nieuw bestuurslid Carlijn Meijs-Stevens. 
 
Zomervakantie 
Fijne vakantie! Tot 11 september. 
 

 

Agenda 
 
KIVI-relatiebijeenkomsten Eat & Greet 
Voor de continuïteit hebben we besloten om twee keer per jaar een vast Eat & Greet-programma 
aan te bieden. Wij kijken nu al uit naar onze relatiebijeenkomst op 11 september 2017, waarbij onze 
partners, vrijwilligers, bestuursleden en belangstellingen elkaar (beter) leren kennen onder het genot 
van soep en broodjes. 
De eerste bijeenkomsten vertelde onze coördinator Jofke van Loon over de drijfveer, missie en 
meerwaarde van Stichting KIVI en organiseerde zij een informeel programma met als uitgangspunt: 
 Waarmee kun jij anderen helpen? 
 Wat kan een ander doen om jou te helpen? 
 Met kunst als de verbindende factor. 
 
Wil je er de volgende keer bij zijn? 
Reserveer dan maandag 11 september 2017 alvast in je agenda en laat ons weten dat je erbij bent. 
Meer informatie op onze website. 
 
Taktila® Symposium 11 juni 2017 
Op zondagmiddag 11 juni 2017 vond een Taktila® Symposium plaats in de voormalige Hasseltse kerk 
in Tilburg. Het was een succesvolle, waardevolle en richtinggevende bijeenkomst. Zelfs de mensen 
die aanvankelijk enige scepsis hadden, werden enthousiast door wat zij te zien, voelen en horen 
kregen. 
Taktila® is een voelbaar kleurensysteem, waarmee kleurbeleving, de kleurenleer en beeldinformatie 
kan worden overgebracht aan blinde en slechtziende mensen. 

http://app.bm356.net/link/45667037484E47787453593D/30766E5544497A6D6F2B4F77612F43763473564C37513D3D
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De meerwaarden, effecten en nieuwe koers van Taktila® werden gepresenteerd door een aantal 
sprekers. Verder konden bezoekers gratis kennismaken met alle mogelijkheden die Taktila® biedt. 
Het doel van dit symposium was om samenwerkingen af te tasten. Er zijn goede stappen gezet om dit 
doel te bereiken! 
Onze partner SWP Productions maakte een korte reportage waarmee we terug kunnen kijken op 
deze bijzondere dag. Bekijk de film. 
 

Oproepen 
 
Wil je als partner van KIVI Eat & Greet op jouw locatie houden? 
Lijkt het je leuk om – in samenwerking met de Stichting KIVI – een Eat & Greet relatiebijeenkomst op 
jouw locatie te houden? Je krijgt dan de kans om ter plekke op een informele manier te laten zien 
wat jij als creatieve ondernemer te bieden hebt. 
Heb je belangstelling? Laat het ons weten via info@kunstisvooriedereen.nl. 
 
Oproep nieuwe partners 
 Ben je professioneel met kunst & cultuur bezig of kun je anderen daarbij ondersteunen met je 

dienst of product? 
 Richt je jouw aanbod op een specifieke doelgroep en sta je voor toegankelijkheid? 
 Ben je wel eens op zoek naar andere ondernemers of organisaties om mee samen te werken? 
 Dan is het tijd om partner te worden van Stichting KIVI. Meer info op onze website. 
 
Oproep nieuwe bestuursleden 
Wij zijn erg blij met de komst van Carlijn Meijs-Stevens in ons bestuur. Ondertussen zoeken we 
verder naar een nieuwe voorzitter en/of andere enthousiaste lieden die ons bestuur wil versteken. 
Heb je ervaring in de zorg, culturele sector, ambtenarij, politiek en/of heb je een vlotte 'marketing'-
babbel? Voel jij je geroepen om onze missie mee uit te dragen, namelijk kunstparticipatie 
toegankelijk maken voor hen voor wie dit niet vanzelfsprekend is? 
Stuur ons dan een mailtje (met CV) voor een eerste kennismakingsgesprek. 
 

Aankondiging 
 
Nieuw bestuurslid Carlijn Meijs-Stevens 
Stichting KIVI heeft 1 juni 2017 Carlijn Meijs-Stevens verwelkomd als algemeen bestuurslid. Carlijn 
heeft een groot en divers netwerk en kan zodoende contacten leggen en verbindingen maken. 
Stichting KIVI is blij met haar nieuwe gezicht naar buiten toe. Carlijn stelt zich voor: 
 
Aangenaam, mijn naam is Carlijn Meijs-Stevens. Vanaf het eerste moment ben ik betrokken bij 
Stichting KIVI. Voorheen als aanbieder en nu in de rol van algemeen bestuurslid. Mijn focus leg ik 
graag op verbinden. Het vinden van linken met andere projecten/organisaties/bedrijven, zodat onze 
gezamenlijke expertise op de goede plek het best tot zijn recht komt. 
 

Zomervakantie 
Stichting KIVI wenst alle lezers van deze nieuwsbrief een relaxte en creatieve zomervakantie toe. We 
zien je graag op 11 september 2017 bij onze volgende Eat & Greet! 
 

Wilt u geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Klik dan hier om u af te melden. 
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