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Welkom, Dank Dat 
Je De tiJD neemt! 
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Al vijf jaar realiseert Kopa impact met 
creatieve projecten. In Utrechtse scholen en 
wijken, maar ook in Malawi en Zuid Afrika. 
In 2016 bleven we zelf binnen de grenzen 
van Nederland maar nodigden we in het 
project Arthake Europese kunstenaars uit om 
even als ontregelende, verbindende factor 
bij ons te komen wonen. We verhuisden 
naar ons nieuwe kantoor aan de Saffierlaan 
en publiceerden een jubileumkrant.

Als organisatie zijn we door onze kleine omvang 
daadkrachtig. We werken graag samen met partners 
in onze projecten. Dit vergroot het draagvlak en 
bereik van projecten. We zijn doortastend, creatief en 
ondernemend in onze aanpak. Wij zien mogelijkheden, 
bevragen de bekende weg en gaan graag de uitdaging 
aan om juist nu, in crisistijd, te laten zien dat het wel 
kan.

Als stichting zijn we verplicht om ieder jaar een 
jaarverslag te schrijven. Wij hebben er voor gekozen 
om de jaarverslagen vanaf oprichting te bundelen. We 
zijn graag transparant maar houden ook van leesbaar 
en compact.  

Als ons verhaal vragen oproept of je inspireert om een 
project op te zetten schroom dan niet om contact op te 
nemen. De koffie staat klaar en we verkennen graag 
wat de mogelijkheden zijn. 

Namens Kopa, Linda en Manja.

Welkom in 
Dit viJf-
Jaarverslag!
“‘“Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand 

kwam die dat niet wist!”’“ 

Vijf jaar Kopa

In cijfers:

3 landen

15 basisscholen

42 samenwerkingspartners

924 deelnemers

20083 foto’s
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Waar staan 
We voor?

Kopa gaat voor creativiteit. Maar 
wat is dat eigenlijk? 
Creativiteit is meer dan iets 
moois maken. Het is ook buiten 
de kaders denken, verbindingen 
leggen en mogelijkheden zien. 
Kern van creativiteit is voor ons 
dan ook durven proberen, mogen 
falen en van daaruit weer nieuwe 
ideeën laten ontstaan. Creativiteit 
is de basis van onze activiteiten 
en zowel doel als middel. Kopa 
gelooft namelijk dat van het 
ervaren van je eigen creativiteit 
een enorme kracht uitgaat, die je 
leert in mogelijkheden te denken en 
stimuleert om je eigen leven vorm te 
geven.

We willen de wereld graag 
een beetje mooier maken. Het 
gereedschap dat we daarbij 
gebruiken zijn werkvormen uit de 
kunst, mode en creatief vermogen. 
Hiermee ondersteunen we 
basisscholen bij het ontwikkelen 
en realiseren van procesgericht 

cultuuronderwijs, verbinden 
we generaties door Europese 
kunstenaars uit te nodigen,  brengen 
we het kleermakersvak over op 
kwetsbare jongeren in Malawi 
en stimuleren we verbinding en 
ondernemerschap in het project 
Imbali. 

In de statuten staat het als volgt:
De stichting heeft ten doel: het 
verbinden van professionals in 
de kunsteducatie, het onderwijs, 
culturele instellingen en 
maatschappelijke initiatieven, 
waarbij de stichting staat voor 
coöperatie, participatie en 
emancipatie door middel van kunst 
en creativiteit; het initiëren van 
samenwerking tussen genoemde 
professionals met als doel
het ontwikkelen van kwalitatief 
hoogwaardige projecten; het 
inzetten van verschillende 
kunstdisciplines, waarbij de stichting 
zich richt op kinderen, jongeren en 
kwetsbare volwassenen.

Algemene gegevens: •	 KVK	nummer:	54490235
•	 RISN:	857325427
•	 Bank:	NL	10	TRIO	0254652697
•	 Juridische	structuur:	Kopa	is	een	stichting	zonder		 	
	 winstoogmerk	en	bezit	de	culturele	ANBI-status.
•	 E-mail:	info@kopakan.nl
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organisatie

Bestuur en directie

Hoe Kopa zich organiseert

De bestuursleden van Kopa zetten zich belangeloos in voor 
de stichting, omdat zij overtuigt zijn van het belang van 
creativiteit en het verschil dat Kopa kan maken. Vanuit hun 
persoonlijke expertise houden ze toezicht en adviseren de 
organisatie. Voor actuele informatie over het bestuur en 
relevante nevenfuncties verwijzen we u graag naar onze 
website.

De projectleiding en dagelijkse organisatie wordt verzorgd 
door de directie. Zij leggen hierover verantwoording af aan 
het bestuur. 

Tijdslijn	Bestuur:

2012
•	 Bestuur,	voorzitter:	Jolanda	Konings
•	 Bestuur,	penningmeester:	Mayke	Vaarwerk
•	 Bestuur,	secretaris:	Maaike	Mees
2014
•	 Bestuur,	voorzitter:	Maaike	Borsboom
•	 Bestuur,	penningmeester:	Mayke	Vaarwerk
•	 Bestuur,	secretaris:	Tanja	Hendriks
•	 Bestuur,	algemeen	lid,	Jan	ter	Heide
2016
•	 Bestuur,	voorzitter:	Maaike	Borsboom
•	 Bestuur,	penningmeester:	Mayke	Vaarwerk
•	 Bestuur,	secretaris:	Jorien	Waanders
•	 Bestuur,	algemeen	lid,	Jan	ter	Heide
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Maaike Borsboom
Voorzitter Kopa

Ik ben een fan van de uitspraak van 
Loesje: de wereld is mooier met jou. 

Voor mij betekent dat dat ieder mens van waarde is, ieder 
mens zijn bijdrage kan leveren om het verschil te maken in deze 
wereld.	Bij	KOPA	wordt	creativiteit	gestimuleerd	bij	mensen	van	
allerlei	pluimage.	KOPA	staat	voor	kwalitatief	hoogwaardige	
cultuureducatie, waarbij het samen doen, samen denken, samen 
creeëren van wezenlijk belang is.

We begonnen vijf jaar geleden met 

de Pijlstaart en ons bestuur aan een 

fantastische reis. Met flexibiliteit 

en doorzettingsvermogen groeiden 

we door naar een professionele 

organisatie.

Profiel bestuursleden

Voor alle functies:
•	 Liefde	voor	cultuur	en	creativiteit
•	 Breed	netwerk	-	ambassadeur	voor	stichting
•	 Kritisch	-	adviserend	en	toezichthoudend
•	 Optimist	-	verwondering	en	pionieren	
•	 Sparringspartner	–	meedenken	over			 	
 mogelijkheden
•	 Ervaringsdeskundige	–	vanuit	eigen	kennis	en		
 kunde bijdragen aan groei stichting

En verder

Voorzitter
•	 Bewaker	van	vergaderingen,	lijnen	en	doelen

Penningmeester
•	 Correct	en	precies	op	cijfers

Secretaris
•	 Verslaggever	vergaderingen

Algemeen bestuurslid 1
•	 Vetrouwenspersoon
•	 Klachtafhandelaar

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!
Pipi	Langkous
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stichting
bestuur 2016

Vier gedreven professionals die 

samen het toezicht houden op de 

activiteiten van Kopa.
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Maaike Borsboom

Positie:	Voorzitter		|		Sinds:	2014

Al jarenlang leidinggevende ervaring binnen zorg en welzijnsector. 
Ervaring in het faciliteren, coachen en aanmoedigen van professionals met 
ambitie, hen ondersteunen bij het realiseren van deze ambities en te streven 
naar kwaliteit. Ik heb een uitgebreid netwerk, ken de weg naar bestuurders 
en	beslissers	en	lobby	graag.

Mayke Vaarwerk

Positie:	Penningmeester		|		Sinds:	2012

In het dagelijks leven ben ik administrateur bij Triodos Investment 
Management,	een	dochter	van	Triodos	Bank.	Hier	heb	ik	al	veel	ervaring	
opgedaan in het voeren van verschillende administraties en het opstellen 
van rapportages en financiële overzichten, daarnaast volg ik de opleiding 
HBO	SPD	(Accountancy),	deze	hoop	ik	2018	af	te	ronden.

Jorien Waanders

Positie:	Secretaris		|		Sinds:	2016

Programma	manager	en	adviseur	in	de	culturele	sector.	Cultureel	
antropoloog	en	binnenkort	Master	of	Bussiness	Administration.
Sinds vijf jaar leid ik een landelijk collectief van jonge dichters en spoken 
word	artiesten:	Poetry	Circle	Nowhere.

Jan ter Heide

Positie:	Algemeen	bestuurslid	|		Sinds:	2014

35 jaar ervaring als docent modevorming aan het ROC van Twente in 
Enschede. Naast het lesgeven begeleidde ik ook leerlingen tijdens hun 
stages in binnen- en buitenland. Ik heb veel ervaring in het opzetten van 
internationale mode- en textielprojecten.
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leerlingen gebeuren. Door onze kunstlessen krijgen 
kinderen de ruimte om zichzelf elke keer weer op 
nieuw te herontdekken en te laten zien.  Als ras-
optimist wil ik veel bereiken, mijn ideeën uitvoeren en 
andere mensen raken en vooruit helpen. Ik ben trots 
op al onze projecten. Elke dag mag ik weer mooie 
ideeën verwezenlijken of bijdragen aan positieve 
veranderingen. Soms heel klein en persoonlijk en 
soms op grotere schaal, als we ruimte creeeren in het 
onderwijs voor kinderen die anders leren of net als ik 
eigenwijze dromers zijn.

Directie
kopa

even voorstellen...
Als kind ben ik altijd een dromer geweest, eigenwijs 
en ongeduldig. In de les opletten was niet mijn sterkste 
kant, maar als ik dan eens zelf wat mocht verzinnen en 
maken, dan ging ik ‘aan’. In mijn werk nu zie ik dat bij 

Vanaf mijn tiende zat ik wekelijks met rode wangen 
van de concentratie op tekenles. Tegenwoordig teken 
ik als beeldend kunstenaar niet alleen met potlood en 
pen maar ook met schaduw. In mijn werk voor Kopa 

komen verschillende passies bij elkaar. Ik prijs me 
gelukkig dat ik door de projecten die we initiëren mijn 
blik op de grote lijn kan houden en toch ook met mijn 
handen in de klei sta. Dat ik het ene moment in een 
kring kleuters zit en diezelfde week met leerkrachten 
of beleidsmakers werk. Die veelzijdigheid, daar word 
ik blij van. Creativiteit gaat voor ons niet alleen over 
de mooiste tekening kunnen maken, het gaat over 
blikwisselingen, durven experimenteren en verbindingen 
leggen. Verbindingen tussen vakgebieden, talenten en 
mensen. Daar ga ik voor.

Linda Rosink Manja Eland
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Samenwerking is de basis voor Kopa. Dat is ook waar onze naam aann 
ontleend is: Coöperatie. Manja en Linda klikten vanaf het eerste project 
waarbinnen ze samenwerkten, een mooi voorbeeld van 1+1=3.

We hebben in 2012 

Kopa opgericht 

vanuit een 

krachtige visie en 

drive om samen 

mooie projecten te 

kunnen opstarten
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o Dagelijkse leiding stichting - fondsenwerving - concept    
 ontwikkeling - vormgeving - trainer/coach

•	 Artistiek	en	zakelijk	leider:	Linda	Rosink
o	 Projectleiding	CMK	-	Artshake	-	Imbali	-	Malawi	
o Algemene taken: Organisatie ontwikkeling -  financieel beheer
o Specialisatie: Identiteit - strategisch verbinder - inclusiviteit -   
 mentor ondernemerschap 

•	 Artistiek	en	inhoudelijk	leider:	Manja	Eland
o	 Projectleiding	CMK	
o Algemene taken: Inhoudelijke ontwikkeling en verantwoording  
o Specialisatie: Ludodidactiek - visueel samenvatten - moed om te   
 falen - icc-trainer

Taakverdeling



Stichting Kopa // 5-jaar-verslag

12 // 32

kopa & 
het onDerWiJs
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Creativiteitsontwikkeling

Voor scholen, leerkrachten en leerlingen

20 januari 2012 is de officiële 
start van stichting Kopa, en 
ook het begin van ons Creatief 
partnerschap met basisschool 
de	Pijlstaart.	In	dit	partnerschap	
geeft Kopa kunsteducatie op 
school een impuls door middel 
van voorbeeldworkshops en 
teamtrainingen. Vragen die hierbij 
centraal staan is hoe kunnen we 
leerlingen	(weer)	trots	maken	op	
hun eigen werk en hoe komen we 
van	het	platte	vlak	af?	De	Pijlstaart	
is alle jaren een gewaardeerde 
partner gebleven. Ze is koploper en 
onze proeftuin. 

De regeling Cultuureducatie 
met	Kwaliteit	(lokaal	bekend	als	
Creatief	Vermogen	Utrecht)	die	
in 2013 geïntroduceerd werd 
gaf ons de kans binnen een 
inspirerend netwerk te blijven 
samenwerken.	De	JazzSingel	en	
de Sint Maartenschool sloten aan 
en we bouwden samen aan een 
beeldende leerlijn van de kleuters 
tot groep 8. De eerste periode van 
vier jaar is eind 2016 afgesloten. 
Gelukkig krijgen we de kans om 
door te bouwen! We kijken er 
naar uit tot 2020 samen te werken 
met	de	Pijlstaart,	JazzSingel	en	de	
Zeven Gaven, met ruimte in die 
periode voor nog twee scholen om 
aan te haken. 

Wat begon met korte bezoeken aan 
verschillende klassen is gegroeid 
naar duurzame trajecten met hele 
scholen. Vanuit voorbeeldworkshops 
en co-creatie ondersteunen wij 

teams in het neerzetten van een 
creatieve leeromgeving. Hiervoor 
ontwikkelden we onze eigen 
aanpak, in de vorm van de 
procesgerichte	didactiek	Pionier!	
en leskisten. Ook hebben we in 
samenwerking met de HKU de 
toolbox “Dot, derde boom rechts!” 
ontwikkeld, waarmee scholen en 
culturele instellingen hun visie op 
cultuureducatie kunnen bepalen. 

Naast de partnerschappen binnen 
Cultuureducatie Met Kwaliteit, is 
Kopa ook op andere manieren 
bij het onderwijs betrokken. We 
noemen een paar voorbeelden: 
Voor de KSU, Katholieke Scholen 
Stichting Utrecht verzorgden we 
in het kader van de bindingsacties 
twee workshops voor leerkrachten. 
Ze leerden over fotografie en 
drukken met textiel. We gingen 
samenwerkingen aan met het 
Volksbuurtmuseum en het AAMU, 
met lessen op maat en de een 
expositie van het werk van de 
leerlingen in het betreffende 
museum.

Samen met Mark Mieras gaven 
we presentaties bij verschillende 
schoolbesturen. 
In Eindhoven organiseerden we 
voor basisschool ‘t Karregat een 
kunstweek met procesgerichte 
workshops voor alle klassen. 
Met inzet van de toolbox Dot, 3e 
boom rechts! begeleidden we 
acht verschillende organisaties bij 
het vormgeven van hun visie op 
cultuureducatie. 



Stichting Kopa // 5-jaar-verslag

14 // 32

kopa & 
De WerelD
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Duurzame inzet  

voor kwetsbare jongeren 

Fashion	Skills	Malawi
Tussen 2013 en 2015 reist Linda 
drie keer naar Malawi. Mogelijk 
gemaakt door crowdfunding en 
steun van velen realiseert ze daar 
het project Fashion Skills Malawi. 
Dit project heeft als doel voor 
kwetsbare jongeren in Malawi een 
vakopleiding mode op te zetten. 
De samenwerking is gestart met de 
Samaritan Trust. Daarna zijn ook de 
organisaties	Byounique	en	Green	
Malata betrokken in het train-de-
trainer programma. 

Anita	van	Byounique	vertelt:
“Kopa, bedankt voor geweldige 
vakopleiding mode in Malawi!
In	2014	heeft	Linda	in	de	Mikuyu	
jeugdgevangenis de vakopleiding 
mode opgezet. Een hele klus, 
want behalve een gemotiveerde 
gevangenisbewaarder was er 
niets. Linda heeft deze bewaarder 
als trainer opgeleid, een manual 
en beoordelingsformulieren 
opgezet, patronen gemaakt, 
alle gereedschap en materialen 
ingekocht en vooral steeds weer 
benadrukt dat de producten van 
hele goede kwaliteit moesten 
zijn. Linda was erbij toen de 1e 
vakopleiding	in	Mikuyu	met	10	
gemotiveerde leerlingen startte, een 
mooi moment!

Begin	2015	kwam	Linda	terug	
om de voortgang te evalueren 
en de trainer verder op te 
leiden. Ook trainde zij een 
gevangenisbewaarder van een 
2e	jeugdgevangenis,	Bvumbwe,	
zodat ook daar jongens in mode 
getraind konden worden. Linda 
was blij met de motivatie van de 
trainers en de kwaliteit van de 
producten die de jongens hadden 
gemaakt, al waren er natuurlijk 
punten voor verbetering. Linda 
bedacht bovendien speciale 
producten die wij konden verkopen 
om de vakopleiding deels te kunnen 
betalen.

Nu,	2017,	lopen	de	vakopleidingen	
mode nog steeds met veel motivatie 
en kwaliteit. Wij hebben zo’n 50 
jongens getraind, een groot deel 
heeft werk gevonden of een eigen 
bedrijfje gestart en we verkopen 
mooie producten. De opleiding 
geeft jongens echt een nieuwe kans!

Imbali
In het uitwisselingsproject met de 
organisatie	Imbali	uit	Johannesburg,	
Zuid Afrika, zijn twee van hun 
trainers een maand in Lunetten 
geweest. Onder hun inspirerende 
leiding hebben wijkbewoners 
op een toegankelijke manier 
leren batikken en zeefdrukken. 
Imbali stimuleert deelnemers 
om in hun kracht te gaan staan, 
ondernemerschap en creatieve 
vaardigheden. In november 2015 
zijn Linda en Manja een maand 
in	Johannesburg	geweest	om	met	
de studenten daar te werken. 
Linda’s studenten zijn aan de slag 
gegaan met moulagetechniek en 
stofbewerkingen om vandaaruit een 
kledingstuk te ontwerpen. Manja’s 
studenten hebben geleerd om met 
behulp van overheadprojectoren 
korte animaties te maken. 

Justine Olofson, Director of the 
Imbali Visual Literacy Project vertelt: 

“Having Linda and Manja at Imbali 
was a real treat for the project. They 
brought fresh ideas and new ways 
of working. Their energy, enthusiasm 
and commitment to both the students 
and the work they were doing 
with them was tremendous. Their 
technical expertise in the different 
areas as well as their ability to 
work harmoniously and productively 
with the students was greatly 
appreciated by Imbali. As a project 
Imbali benefited from the experience 
in that we were exposed to new 
techniques and ways of working. 
We hope to join forces again with 
KOPA sometime in the future”
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kopa & 
De WiJk
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Kunst als bindmiddel

Voor wijkbewoners van Tolsteeg

Na een korte pilot van Artshake 
in 2013 in Leidsche Rijn met 
kunstenares Sofie van der Linden uit 
België,	gaat	Artshake	in	2015	op	
een grootse wijze en nieuwe locatie 
verder. 

Artshake is bedoeld om daar waar 
het tussen grote groepen bewoners 
schuurt, te zorgen voor nieuwe 
verbindingen en door middel van 
kunst kijken naar de mogelijkheden 
en positieve aspecten van dicht bij 
elkaar wonen.

Artshake 2015-2016 vindt plaats 
in De Saffier, een wooncentrum in 
Tolsteeg. In dat pand wonen sinds 
kort twee generaties naast elkaar, 
naast de ouderen zijn er nu ook 
jongeren en studenten in getrokken. 
Dat is spannend, leuk en soms een 
beetje wennen. 

Projectleiders	Linda	en	Barbara	
van	Beers	nodigen	drie	Europese	
kunstenaars uit om zes weken te 
wonen en werken in het pand. Als 
Artist-in-Residence werken ze een 

periode samen met de bewoners 
van de Saffier, jong en oud. 

Gedurende elk verblijf wordt er 
een programma georganiseerd. 
Zo kunnen de nieuwe buren elkaar 
leren kennen. Het bezoek wordt 
afgesloten met een expositie van het 
gemaakte werk, van de kunstenaars 
en ook van de bewoners. 
Misschien heb je de gigantische 
muurschildering buiten al gezien 
van de Italiaanse kunstenaar Mattia 
Campo Dall’Orto? Of de kleurrijke 
gangen binnen van de hand van de 
Franse	Caroline	Derveaux-Berté?	
De derde kunstenaar die we in het 
voorjaar verwachten is de Spaanse 
Edurne Herran. We kijken er naar 
uit. 

In de Saffier kun je ons vaker 
tegenkomen trouwens.  Hier vindt 
je ons kantoor dat steeds gezelliger 
wordt. We hebben de zon naar 
binnen gehaald door een muur 
geel te verven. Kasten vol materiaal 
en een wandje met kurk om onze 
ideeën op te prikken… 

Na een periode van veel onzekerheid was het in 
september 2015 rond. De jongeren hadden hun intrek 
gedaan in de Saffier. Samen met de kunstenaars van 
Artshake lukte het de bewoners om over de eerste 
drempel heen te stappen en elkaar te leren kennen.

Vanuit de ontmoetingen die plaatsvonden ontstond er 
een wederzijds vertrouwen. Dit heeft geleid tot een 
mooie micro-samenleving waarbinnen oud en jong 
elkaar regelmatig helpt met boodschappen, klusjes of 
het bijhouden van de bingo-cijfers.

Als kunst helpt de buren

te verbinden

De jongeren in de Saffier hebben gezorgd voor 

levendigheid, leuk dat ze er zijn! Oudere bewoner na Artshake.
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2012
Onze eerste activiteiten

In	2011	ontmoetten	Manja	en	Linda	de	basisschool	de	Pijlstaart.	Daaruit	
volgde de oprichting in januari van 2012. 

We hadden meteen veel plannen, die zijn omgezet naar aanvragen ter 
voorbereiding op 2013.

Partners:	Edukans	|	Samaritan	Trust
Looptijd:	2012	–	2015
Financiering: sponsoring, 
crowdfunding via Get It Done
Projectleiding: Linda Rosink

Activiteiten: voorbereiding / 
ontwikkeling

Partners:	Europese	kunstenaar	|	
Leidsche	Rijn	|	Cultuur	19	
Looptijd: 2013
Financiering: aanvraag gedaan
Projectleiding:	Linda	Rosink	|	
Barbara	van	Beers

Activiteiten: voorbereiding / 
ontwikkeling

Partners:	basisschool	de	Pijlstaart	|	
SBO	St	Maarten	|	CVU
Binnen de regeling: Cultuureducatie 
met	Kwaliteit	|	Creatief	Vermogen	
Utrecht
Integraal aanvrager: Utrechts 
Centrum voor de kunsten 
Theoretisch kader: Hogeschool voor 
de Kunsten 
Looptijd: 2013 - 2016
Financiering: aanvraag gedaan
Projectleiding: Manja	Eland	|	Linda	
Rosink

Activiteiten: voorbereiding / 
ontwikkeling

Project: Fashion Skills Malawi Project: Iedereen wist.. 

Partners:	basisschool	de	Pijlstaart
Looptijd: feb - aug 
Financiering: Gemeente Utrecht  
regeling	Creatief	Partnerschap
Projectleiding:	Manja	Eland	|	Linda	
Rosink

Activiteiten: 
•	 6	x	gastkunstenaar	in	de		
 klas = 42 workshops
•	 Schoolbreed	project		
Stad van de Toekomst – 
verleden en toekomst worden 
onderzocht met bezoeken aan het 
Volksbuurtmuseum en CU2030. 
Alle leerlingen ontwerpen en 
bouwen mee  aan een maquette 
van 2m x 2m die hun stad van de 
toekomst laat zien. De maquette 
wordt geëxposeerd in het 
Volksbuurtmuseum
•	 Docententraining
•	 Monitoring	door	HKU,		
 publicatie verwacht in  
 2014

Project: Ik kan, jij kunst, wij 
kunsten

Project: Artshake / pilot
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Maaike Mees,

leerkracht de Pijlstaart
Dankzij het creatief partnerschap met Stichting Kopa 
hebben we zelf mogen ervaren hoe het is om buiten 
vaste kaders te denken. We hebben gezien dat je 
kunst en cultuur ook kunt integreren in andere vakken 
en dit roept meteen leuke ideeën op. Daarnaast 
was het fantastisch om te zien hoe de leerlingen 
zich verheugden op de komst van ‘de kunstjuffen’ 
en iedere keer weer begonnen te juichen als zij 
binnenkwamen.
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2013
Meerdere projecten kunnen van start. 

De aanvragen die in 2012 gedaan zijn hebben allen een positief resultaat.
Kopa mag beginnen met drie mooie projecten. Fashion Skills Malawi, 
Artshake en Iedereen wist dat het niet kon, totdat er iemand kwam die het 
niet wist.

De drie projecten zijn allen erg 
verschillend. Fashion Skills Malawi 
start in samenwerking met Edukans. 
Zij leggen het contact en dragen 
daarna de uitvoering er van over 
aan Kopa. Linda Rosink gaat 
voor	drie	maanden	naar	Blantyre	
om daar in een straatjongeren 
opvang een cursus Kleermaker 
te ontwikkelen die gegeven gaat 
worden door een lokale trainer.

Artshake ontstaat uit de wens om 
voor Leidsche Rijn, op dat moment 

een wijk in opkomst een brug te 
slaan tussen de nieuwe bewoners 
en de bewoners van Vleuten. Een 
dorp dat opgeslokt wordt bij deze 
uitbreiding van Utrecht.

De	samenwerking	met	de	Pijlstaart	
gaat door binnen Cultuureducatie 
met	Kwaliteit.	De	SBO	Sint	Maarten	
sluit bij dit project aan. Hier 
streven we vanaf het begin naar 
deskundigheidsbevordering van 
de leerkracht voor het geven van 
kunsteducatie.

Bestuurswissel

Eind	2013	geven	voorzitter	Jolanda	Konings	en	
secretaris Maaike Mees aan dat ze willen vertrekken. 
Hiervoor starten we een zoektocht naar vervanging die 
begin	2014	gevonden	wordt.	Maaike	Borsboom	wordt	
voorzitter en Tanja Hendriks de nieuwe secretaris. Ook 
vinden	we	een	algemeen	bestuurslid	in	Jan	ter	Heide.



Partners: Cultuur	19	|	Sofie	van	
der	Linden	|	de	JazzSingel	|	De	
Klimroos
Doelgroep: wijkbewoners 
Looptijd: maart 2013
Financiering: LB	Leidsche	Rijn	|	
K.f.Hein fonds.
Projectleiding: Linda	Rosink	|	
Barbara	van	Beers

Bereik: 
actief:	45	kinderen	|	90	bewoners	
passief:	blog	327	bezoekers
Pers: De	VAR,	De	Brug,	het	AD	en	
het gemeentenieuws, totale oplage  
258.000
Activiteiten: 
•	 Residentie van Sofie  
	 van	der	Linden	(BE)	bij		
 Nomads in Residence. 
•	 Kunstenaar	tekent	en		
 schrijft observaties
•	 Verbinding	onderwijs	–		
 schoolproject
•	 Open	huis
•	 Eindmanifestatie	|		
 expositie

Partners:	basisschool	de	Pijlstaart	|	
SBO	St	Maarten	|	CVU
Binnen de regeling: Cultuureducatie 
met	Kwaliteit	|	Creatief	Vermogen	
Utrecht
Integraal aanvrager: Utrechts 
Centrum voor de kunsten 
Theoretisch kader: Hogeschool voor 
de Kunsten 
Looptijd: 2013 - 2016
Financiering:	FCP	en	Gemeente	
Utrecht
Projectleiding: Manja	Eland	|	Linda	
Rosink

Bereik: 
actief:	226	leerlingen	|	27	leraren
passief:	400	ouders-verzorgers	|
500 wijkbewoners-ondernemers
Activiteiten: 
•	 Ontwerp	en	bouwen		
 expositiemeubel x2
•	 Kick-off	workshops	alle		
 klassen + expositie
•	 Docententraining	+		
 inventarisatie leervragen

Project: Iedereen wist.. 

Partners:	Edukans	|	Samaritan	Trust
Looptijd:	2012	–	2015
Financiering: sponsoring, 
crowdfunding via Get It Done
Projectleiding: Linda Rosink

Bereik: 8	leerlingen	|	1	trainer
Activiteiten:
•	 Opzetten lokale   
 modeopleiding bij  
 Samaritan Trust, Malawi
•	 Klaslokaal	herinrichten,		
 materiaal regelen
•	 Ontwikkelen	lesmateriaal
•	 Start	train	de	trainer
•	 Voorbereiding	fase	2,		
 contact met nog twee  
 organisaties

Project: Fashion Skills Malawi 1 Project: Artshake / pilot
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‘Iedereen	wist	dat	het	niet	
kon,	totdat	er	iemand	kwam	
die	het	niet	wist’

Met deze titel starten we onze samenwerking met de basisscholen. 
We willen onszelf voor de basis overbodig maken. Onbevangen 
vliegen we de scholen binnen. Op zoek naar de mogelijke ruimte 
die kunst binnen het onderwijs in kan nemen.
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2014
Werkzaamheden breiden uit. 

De bestaande projecten lopen. Er komen twee nieuwe projecten bij. 

De pilot van Artshake was succesvol 
we gaan dan ook door met 
nadenken over een vervolg. Het 
project op de scholen verloopt 
goed, we krijgen enthousiaste 
reacties op onze werkzaamheden. 
Binnen	dit	project	wordt	Kopa	
gevraagd door de HKU om 
een toolbox te ontwikkelen die 
voor scholen ondersteuning 
biedt bij het opstellen van een 
cultuurbeleidsplan. 

Tijdens Fashion Skills Malawi in 
Blantyre	heeft	Linda	twee	nieuwe	
organisaties ontmoet die beiden

geïnteresseerd zijn in het 
implementeren van de cursus 
Kleermaker. Linda gaat hiervoor 
weer een maand naar Malawi.

Er wordt een samenwerking gestart 
met Imbali, een organisatie die 
in	Johannesburg	voor	jongeren	
uit de sloppenwijken trainingen 
in ambachten organiseert. Twee 
kunstenaars van Imbali komen in 
Lunetten-Hoograven een creatieve 
training geven aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in 
Nederland.

Partners: Imbali	Johannesburg	|	
Vooruit
Looptijd:	juni	–	juli
Financiering: Gemeente	Utrecht	|	
Fonds	voor	cultuurparticipatie	|	VSB	
Fonds	|	Vooruit	|	Imbali
Bereik: deelnemers	training	19	|	
kinderen	12	|	wijkbewoners	17	|	
manifestatie	50	|	vrijwilligers	
Projectleiding: Linda Rosink
Activiteiten:
•	 Training	Batik	|	12	dagen
•	 Training	Zeefdruk	|	8		
 dagen
•	 Open	workshops	kinderen
•	 Open	avondprogramma		
 volwassenen
•	 Eindmanifestatie	en	markt

Project: Imbali

Info: zie 2013
Looptijd: 2013 - 2016
Financiering:	FCP	|	Gemeente	
Utrecht
Projectleiding: Manja	Eland	|	Linda	
Rosink
Bereik: 
actief:	226	leerlingen	|	27	lk	
passief: 400 ouders-verzorgers
Activiteiten: 
•	 96	workshops	6	per	klas
•	 Begeleidend	lesmateriaal		
 bij museumbezoek  
 ontwikkeld
•	 2	Leerlingexposities:
 Aboriginal Art Museum  
 Volksbuurtmuseum
•	 4	studiemiddagen		
	 training	Pionier!		 	
 procesgerichte   
 didactiek voor kunstlessen
•	 Voorbereiding:	aanvraag		
	 2015	–	16	
•	 Voorbereiding:	aanvraag		
	 JazzSingel	derde	partner

Project: Iedereen wist.. 



Partners: worden gezocht
Looptijd: 2015/2017
Projectleiding: Linda	Rosink	|	
Barbara	van	Beers

Activiteiten: 
•	 Contacten	en	selectie		
 Europese kunstenaars

Partners:	Samaritan	Trust	|	
Byounique		|	Green	Malata
Doelgroep:	kwetsbare	jongeren	|	
trainers
Looptijd: juli - september
Financiering:	donatie	MPS	
Lichtenvoorde	|	opbrengst	FSM	wijn	
|	Impulsis
Projectleiding: Linda Rosink

Bereik: 8 trainers
Activiteiten:
•	 Train	de	trainer	op	locatie
•	 Implementatie	training	op	
 2 locaties
•	 Basismateriaal	aanschaf
•	 Ontwikkeling	producten		
 voor verkoop
•	 Update	lesmateriaal
•	 Werkbezoek	3		 	
 organisaties

Project: Fashion Skills Malawi 2 Project: Artshake

Partners: HKU	–	CVU	team
Looptijd:	2014	–	2015
Projectleiding:	Manja	Eland	|	Linda	
Rosink
Activiteiten: 
•	 Ontwikkeling	instrument	
	 tbv	visie	op	cultuur	in	PO
•	 Onderzoek	context	
 en achtergrond   
 keuzemogelijkheden
•	 Onderzoek	en	play-test		
 werkvormen

Project: Dot, 3e boom rechts!
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Dot,	3e	boom	rechts! Met deze titel levert Kopa een toolbox op. Dot, 3e boom rechts 
is een product waarmee scholen een eigen cultuurbeleidsplan 
kunnen	ontwikkelen.	Dot	is	symbool	voor	de	stip	op	de	horizon.
3e boom rechts! is een referentie naar de hulp bij het vinden van 
je weg als je door de bomen het bos niet meer kan zien.
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1234 Dagen
op 5-6-2015
Op 5 juni hielden we een feestje. We bestonden precies 

1234 dagen op 5 juni. Een middag met speeches, expositie 

en een gezellige borrel voor ons netwerk. Hieronder een 

kort stukje van onze speech.

van onze meerwaarde terwijl we 
schuilden	in	een	bushokje.	La	Place	
doet goede zaken met ons. Maar er 
lonkt een plek, misschien vieren we 
ons volgende jubileum wel in Huize 
Tolsteeg hier in de wijk, waar mooie 
plannen in de maak zijn. En anders 
reizen we af naar Eindhoven, 
waar Manja sinds kort haar atelier 
heeft…  

Ons werk is nooit saai. De ene 
ochtend praat je met beleidsmakers, 
die middag misschien met 
kleuters. Het ene moment ben je 
de kunstjuf, het andere moment 
fondsenwerver. Gistermiddag 
was je misschien trainer, vandaag 
ben je bouwvakker… Toen we 
de expositiemeubels voor de Sint 
Maartenschool	en	de	Pijlstaart	
ontworpen hadden, zijn we de 
onderdelen op gaan halen in 
Dusseldorf.	Just	another	day	at	the	
office was toen met een auto tot 
de nok vol kasten, op de Deutsche 

Autobahn elkaar vakliteratuur 
voorlezen. 

Nadat we ons uren werk op de 
hals gehaald hadden voor een 
expositie in het Volksbuurtmuseum, 
met het vouwen van boompjes 
van kippengaas, werden 
boompjes een begrip voor 
buitenproportionele ideeën. Ons 
meest recente ‘boompje’ heet 
Dot. Dot is een toolbox waarmee 
scholen en instellingen hun visie op 
cultuureducatie kunnen ontwikkelen.
Deze toolbox is het afgelopen jaar 
door Kopa ontwikkeld in opdracht 
van de HKU. Dot is afgelopen 
woensdag gelanceerd en vanaf 
nu beschikbaar voor alle scholen. 
Maar voordat Dot de wereld in kon 
moesten er 200 doosjes gevuld 
met evenzoveel posters, boekjes en 
800 kaartensets. Dat alles in Linda’s 
huiskamer. Dat zijn de momenten 
dat we aan een kantoor toe zijn. En 
dat gaat vast niet lang meer duren... 

... Creativiteit zoeken we in mogen 
proberen, durven falen en van 
daaruit weer nieuwe ideeën laten 
ontstaan. Dat vraagt van je dat 
je een beetje kwetsbaar durft te 
zijn. Soms durven we dat, en we 
willen op dit moment dan ook 
graag een paar van de grappige 
en kwetsbare momenten van een 
groeiende organisatie met jullie 
delen.	‘Just	another	day	at	the	
office’, is een gevleugelde uitspraak 
bij Kopa, we bevonden ons vaak 
in bijzondere situaties. Neem de 
telefoongesprekken. We werken 
niet vanuit een vaste plek, Kopa 
heeft	(nog)	geen	kantoor.	Zeker	in	
het eerste jaar waren we blij dat 
de technologie nog niet zover is 
dat telefoons standaard met beeld 
bellen. We voerden belangrijke 
acquisitiegesprekken	vanaf	
een krukje tussen de schoenen 
in de Scapino, omdat dat de 
dichtstbijzijnde stille plek was. We 
overtuigden een schooldirecteur 
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2015
Eerste professionalisering.

Pionier	met	trots! In 2015 begint onze ontwikkeling van de procesgerichte didactiek 
en	de	daarbij	behorende	leerlijn	Pionier!	In	intensief	overleg	met	
de	partner	basisscholen	werken	we	toe	naar	een	praktisch	systeem	
voor de leerkrachten. Leskisten die op school blijven, gevuld met 
uitdagende kunstlessen en inspirerend beeldmateriaal. Leskist Licht 
wordt als eerste opgeleverd, met oa Glow-in-the-dark sminck. 

Door een gezondheidssituatie neemt Kopa de tijd om te 
professionaliseren. 

Na terugkomst uit Malawi in 
januari blijkt in juni dat Linda 
geïnfecteerd is met een parasiet. 
Door minder inzetbaarheid wordt 
er nagedacht over het anders 
invullen van de werkzaamheden. 
Kopa neemt hierdoor de eerste 
professionaliseringsslag. We 
herstructureren de aanpak en 
bestendigen hierdoor onze 
samenwerking. Het kost wat tijd 
maar Linda herstelt volledig.

De projecten lopen door intussen. 
Manja draagt veel van de 
verantwoordelijkheden voor het 

sluit aan bij de samenwerking. 
De gemeente Utrecht zet haar 
nieuwe cultuureducatie beleid uit 
(Cultuur	voor	Ieder	Kind	-	CIK),	
waardoor Kopa nieuwe partners 
vindt

De Toolbox Dot, 3e boom rechts! 
wordt gelanceerd in juni tijdens een 
landelijke conferentie. 

En in November gaan Linda en 
Manja	naar	Johannesburg	om	daar	
de culturele uitwisseling met Imbali 
verder uit te voeren. Ze geven beide 
4 weken training aan de studenten.
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Partners: worden gezocht
Looptijd: 2015/2017
Projectleiding: Linda	Rosink	|	
Barbara	van	Beers

Activiteiten: 
•	 selectie	Europese			
 kunstenaars
•	 Plannen	schrijven Partners:	Byounique	-	Mikuyu	en	

Bvumbe	Youth	Prisons
Doelgroep:	kwetsbare	jongeren	|	
trainers
Looptijd: januari
Financiering: Impulsis
Projectleiding: Linda Rosink

Bereik: 4 trainers - 50 jongeren
Activiteiten:
•	 Evaluatie	trainer
•	 Kwaliteitsimpuls	training
•	 Implementatie	2e			
	 trainingslocatie	Bvumbe
•	 Ontwikkeling	producten		
 verkoop
•	 Afronding	en	overdracht

Project: Fashion Skills Malawi 3

Project: Artshake

Partners: HKU	–	CVU	team
Looptijd:	2014	–	2015
Projectleiding:	Manja	Eland	|	Linda	
Rosink
Activiteiten: 
•	 Ontwikkeling	instrument	
	 tbv	visie	op	cultuur	in	PO
•	 Vormgeving	en	productie
•	 Lancering	tijdens	CVU		
 conferentie en landelijk bij  
	 FCP

Project: Dot, 3e boom rechts!

Partners: Imbali	Johannesburg
Looptijd: november - december
Financiering: Imbali	|	Kopa
Bereik: 24 studenten 
Projectleiding:	Linda	Rosink	|	Manja		
Eland
Activiteiten:
•	 Training	Moulage	|	12		
 dagen door Linda
•	 Training	Stop	Motion		
	 Animatie	|	8	dagen	door		
 Manja
•	 Productie	en	fotografie		
 afstudeerexpositie

Project: Imbali

Info: zie ook 2013
Partners:	de	Pijlstaart	|	SBO	Sint	
Maarten	|	de	Jazzsingel
Looptijd: 2013 - 2016
Financiering:	FCP	|	Gemeente	
Utrecht
Projectleiding: Manja	Eland	|	Linda	
Rosink
Bereik: 
actief:	422	leerlingen	|	37	lk	

Activiteiten: 
•	 Workshops	alle	klassen
•	 coaching	in	de	klas
•	 2	studiemiddagen	per		
 school
•	 museumbezoek		 	
 Universiteitsmuseum +  
 workshops op maat
•	 ontwerp	poster	Pionier!		
 grondhouding
•	 concept	/	format	leskisten
•	 co-creatie	dag	met	de		
 cultuurteams 
•	 publicatie	essay	creatief		
 denken 

Project: Iedereen wist.. 

Partners: KSU	|	SPO	|	basisscholen
Looptijd: 2015 >
Projectleiding:	Manja	Eland	|	Linda	
Rosink
Activiteiten: 
•	 Visietrajecten	met	Dot!
•	 Workshops	en	projecten		
 op maat
•	 Trainingen	leerkrachten
•	 Begeleiding	en	advies	
 bij aanvraag CIK
 

Project: Cultuur voor ieder kind
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2016
Op volle kracht vooruit.

Op weg naar ons vijfjarig bestaan. 

Na een roerig 2015 komt er in 
2016 weer wat meer stabiliteit. We 
kijken naar de toekomst. In januari 
2017	bestaan	we	vijf	jaar.

2016 is het jaar dat Artshake met 
voldoende financiering van start 
kan  gaan. Er zijn drie kunstenaars 
geselecteerd en de eerste komt in 
mei aan. 

2016 is ook het jaar dat Kopa een 
kantoor krijgt in de Saffier. Eindelijk 
een fijne plek om vanuit te gaan 
werken.

Onze onderwijs projecten lopen 
gestaag door. Aan de eerste 
looptijd van Cultuureducatie met 
Kwaliteit komt een einde. Gelukkig 
komt een vervolg. We doen dan 
ook weer aanvraag met onze 
partners. 

In het bestuur is er een wisseling. 
Tanja Hendriks vertrekt naar 
Malawi	voor	haar	PhD	project.
Jorien	Waanders	is	haar	vervanger.



Doelgroep: twee generaties 
bewoners van de Saffier, Utrecht
Financiering: Sponsoring, o.a. 
Plegt	–Vos	|	AxionContinu	
|	Socius	|	Portaal	|	Fonds	
voor	Cultuurparticipatie	|	
Fonds	Sluijterman	van	Loo	|	
InitiatievenFonds	|	KfHein
Projectleiding: Linda	Rosink	|	
Barbara	van	Beers

Artshake	//	kunstenaar	1
Partners: Mattia	Campo	Dall’Orto	|	
AxionContinu	|	Socius	|	Portaal
Looptijd: mei - juni

Bereik: 
actief: 120 deelnemers 
passief: 300 bewoners 

Activiteiten: 
•	 Residentie van Mattia in de  
 Saffier, 6 weken
•	 Kunstenaar	maakt	werk
  geïnspireerd door  
 bewoners
•	 Programma	met	workshops		
 filmavond en etentje voor  
 bewoners
•	 Kunstenaar	maakt		
 muurschildering
•	 Eindmanifestatie	|		
 expositie

Artshake	//	kunstenaar	2
Partners: Caroline	Derveaux-Berté|	
Portaal	|	Socius	
Doelgroep: twee generaties 
bewoners van de Saffier, Utrecht
Looptijd: oktober - november

Bereik: 
actief: 140 deelnemers 
passief: 300 bewoners

Activiteiten: 
•	 Residentie van Caroline in  
 de Saffier, 6 weken
•	 Kunstenaar	maakt	werk	
 geïnspireerd door  
 bewoners
•	 Programma	met	workshops		
 filmavond en etentje voor  
 bewoners
•	 Kunstenaar	maakt		
 muurschildering
•	 Eindmanifestatie	|		
 expositie

Project: Artshake
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Partners:	BS	de	Pijlstaart	|	SBO	St	
Maarten	|	BS	de	Jazzsingel	|	CVU
Binnen de regeling: Cultuureducatie 
met	Kwaliteit	|	Creatief	Vermogen	
Utrecht
Integraal aanvrager: Utrechts 
Centrum voor de kunsten 
Theoretisch kader: Hogeschool voor 
de Kunsten 
Looptijd: 2013 - 2016
Financiering:	FCP	en	Gemeente	
Utrecht
Projectleiding: Manja	Eland	|	Linda	
Rosink

Bereik: 
actief:	422	leerlingen	|	37	lk	

Activiteiten: 
•	 Workshops	alle	klassen
•	 Coaching	leerkrachten
•	 2	studiemiddagen	per		
 school
•	 Ontwikkeling	leskist	Licht
•	 Per	school	een	projectweek
 met eindexpositie 
•	 Publicatie	essay	creatief		
 denken
•	 Deelname	conferenctie	
	 LKCA	en	FCP
•	 Afronding	eerste	traject		
 CMK
•	 Voorbereiding:	aanvraag		
	 2017	-	2020	

Project: Iedereen wist.. 

Partners: KSU	|	SPO	|	basisscholen
Looptijd: 2015 >
Financiering: CIK budgetten via 
scholen
Projectleiding:	Manja	Eland	|	
Linda Rosink
Activiteiten: 
•	 Visietrajecten	met	Dot!
•	 Workshops	en	projecten		
 op maat
•	 Trainingen	leerkrachten
•	 Begeleiding	en	advies	
 bij aanvraag CIK
•	 Leskist	ontwikkeling		
 Muziek 

Project: Cultuur voor ieder kind
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naWoorD

We kijken terug op vijf jaar hard 
werken, mooie projecten en groei.
We staan nog steeds achter wat we 
in 2012 schreven:

Het beste woord om het eerste jaar 
van	Kopa	te	beschrijven	is	synergie.	
Synergie	is	een	woord	dat	gebruikt	
wordt voor een situatie waarin het 
effect van een samenwerking groter 
is dan elk van de samenwerkende 
partijen afzonderlijk zou kunnen 
bereiken. Dat geldt zowel voor de 
samenwerking tussen de artistiek 
leiders als de samenwerkingen die 
Kopa aangaat met andere partners.

We willen iedereen met wie we 
mee samen gewerkt hebben dan 
ook	hartelijk	danken.	Bedankt	voor	
je vertrouwen, inspiratie, financiële 
ondersteuning of luisterend oor. 
Jij	bent	een	van	de	radartjes	die	
beweging creëren.   

We sluiten 2016 af met het 

afronden van de eerste periode 
Cultuureducatie met kwaliteit. We 
hebben het goede nieuws gehad 
dat we dit project in de nieuwe 
periode	2017	–	2020	door	mogen	
zetten. We nemen afscheid van de 
Sint Maartenschool en verwelkomen 
de Zeven Gaven als nieuwe partner. 
We kijken uit naar Edurne, de 
Spaanse kunstenares die in 
het voorjaar als laatste artist in 
recidence van deze editie van 
Artshake haar intrek zal nemen in 
de Saffier. 
We zijn al begonnen om een 
jubileum publicatie te ontwerpen, 
want	in	januari	2017	bestaan	we	
vijf jaar en dat vieren we graag 
door het weggeven van een paar 
uur ‘breintijd’.  

En	we	nemen	ons	voor	om	in	2017	
ruimte te nemen om uit te zoomen, 
tijd te nemen om te reflecteren en 
richting te bepalen. Wat daaruit 
ontstaat lees je volgend jaar. 

En nu verder...
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Na	vijf	jaar	nemen	we	in	2017	de	
tijd om te kijken hoe we ons in de 
toekomst verder willen ontwikkelen
Kopa is een gewaardeerde 
organisatie in het Utrechtse netwerk 
en daarbuiten. Ook gaan we in 
2017	beiden	beginnen	aan	het	
verdiepen en verbreden van onze 
kennis. Daarbij houden we rekening 
met het verder differentiëren van 

onze kennis en talenten. Manja zal 
zich verdiepen in Ludodidactiek, 
Mindset	(moed	of	te	falen)	en	de	
certificatie voor ICC trainer.
Linda ontwikkeld zich zakelijk met 
een traject voor Leiderschap. Zo 
bestendigen we onze samenwerking 
voor de toekomst en maken we ons 
klaar voor de volgende groeistuip.

2017 en verder...



Kopa

BeDankt voor het 
vertrouWen en 
De samenWerking!

Locatie Direct contact

Bezoekadres

Saffierlaan 10-10
3523 RC, Utrecht
Utrecht
Nederland

Linda:  linda@kopakan.nl  // 0640813116
Manja:  manja@kopakan.nl  // 0624660483


