
 

NIEUWSBRIEF       Laren, 8 juli 2021 
 
 
Onze eerste Nieuwsbrief, bedoeld voor de werkgroep, de burgemeester van Laren, de 
ambassadeurs, de kunstenaars, de directies en de docenten van de scholen, de sponsoren en allen 
die ons willen steunen op welk gebied dan ook. De complete lijst zou bijna deze hele pagina 
omvatten, want wat hebben we nu een hoop enthousiaste mensen om ons heen, die allemaal de 
Stichting KKIDS willen ondersteunen en ons willen helpen. 
 
Na het succes van scholenproject, toen nog onder de vlag van ‘Leve Laren, is de Stichting KKIDS 
op 2 december 2020 opgericht. De stichting is een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) 
en er is ook een RSIN nummer toegekend. Dit houdt in dat we een stichting zonder winstoogmerk 
zijn, alle betrokkenen zich op vrijwillige basis inzetten en donaties aan de stichting eventueel 
fiscaal aftrekbaar zijn voor de sponsor.  
 
We hebben nog veel meer goede berichten te melden: 
 
• Afgelopen maand kregen we het bericht dat de door ons aangevraagde subsidie bij de 

Gemeente Laren voor de komende 2 schooljaren is toegekend! Hiermee is de basis van de 
projecten van St. KKIDS voor 2 jaar gewaarborgd. 

• Alle vijf basisscholen van Laren en de ISK Het Gooi hebben hun medewerking toegezegd en 
na de zomervakantie gaan we van start met het thema ‘de molen’.  Dit is het eerste tafereel van 
het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ dat nu in de Hertenkamp staat, hetgeen immers de basis 
vormt van het hele educatieve project. 

• Eind 2020 is er naar aanleiding van het kunstwerk ‘Laren van Weleer’ een boekje uitgebracht 
door de Historische Kring Laren. Een groot aantal van deze boekjes wordt aan de betrokken 
scholen beschikbaar gesteld en is bedoeld als ondersteunend lesmateriaal.  

• Per school zijn er nu twee kunstenaars geselecteerd, die de kinderen gaan begeleiden bij de 
uitvoering van hun kunstwerken. 

• Daarnaast zal Marloes Eerden een speciaal project – met een meer blijvend karakter – 
begeleiden op de Gooische School. Vorig jaar heeft Mieke Pontier dit voor haar rekening 
genomen bij Florencius en het prachtig uitgevoerde tuinbankje kunnen we nog steeds 
bewonderen in de Kloostertuin van het Brinkhuis. 

• Hans van Deuren is degene die verantwoordelijk is voor alle voorbesprekingen op de scholen 
en de gesprekken met de kunstenaars. De kunstenaars hebben inmiddels allen kennis gemaakt 
op de scholen en zijn al druk met de voorbereiding van hun projecten bezig. 

• Er hebben nog veel meer kunstenaars zich aangemeld en daar zijn we ook heel blij mee, want 
er staan nog veel meer projecten op stapel. We nemen t.z.t. heel graag contact met jullie op! 
 



 

• We hebben ook een aantal sponsoren mogen verwelkomen, die ons financieel steunen, maar 
ook sponsoren zoals Matthijs Siers, die een zeer fraaie website voor de stichting heeft 
gerealiseerd en Hans van Gooszen, die het ontwerp van het briefpapier en de visitekaartjes 
heeft gemaakt. Heel hartelijk dank hiervoor!! 

• Na de zomervakantie gaan we met de projecten op de scholen beginnen. Dat zal de periode 
september/medio oktober zijn. Het is de bedoeling dat alle kunstwerken gereed zullen zijn 
vóór de herfstvakantie. 

• Vanaf 1 t/m 21 november zullen de kunstwerken geëxposeerd worden in het Brinkhuis en in 
de Lindehoeve (Historische Kring), zodat de leerlingen ook elkaars werken kunnen zien en 
natuurlijk alle ouders de kunstwerken kunnen bewonderen. 

 
Voor 2022 hebben we ook al een paar leuke projecten op stapel staan, maar daar vertellen we in 
een volgende nieuwsbrief graag meer over. 
 
Voor nu willen wij alle culturele organisaties, die met ons gaan samenwerken of voornemens zijn 
dit in de toekomst te gaan doen, hartelijk danken en natuurlijk ook onze dank aan alle betrokken 
kunstenaars, scholen en ‘duizendpoten’ die dit allemaal mogelijk maken! 
 
Wij wensen u een mooie vakantie ! 
 
Met hartelijke groet, 
 
namens het team van  
Stichting Kunstenaars en Kinderen In De School 
 
 
Hans van Deuren, 
voorzitter 


