
Juli: recht op kunst en cultuur

Het recht op kunst en cultuur werd in juli gevierd met een waar spektakelstuk. Tien 
kunstenaars hadden zich laten inspireren door een mensenrecht en toonden hun kunstwerk 
langs de mensenrechtenwandeling in het weekend van 6 en 7 juli. Ze waren zelf bij hun 
kunstwerk aanwezig om toelichting te geven. De route begon en eindigde bij Kade40. In de 
app voor de mensenrechtenwandeling werd informatie over de kunstenaars gegeven en was
aangegeven waar de kunstwerken te zien waren. De kunstwerken waren indrukwekkend, 
sommige ontroerend, sommige subtiel en verstild, andere hilarisch. De grote variatie maakte
het geheel erg verrassend. De wandelaars waren zonder meer geïnspireerd en enthousiast. 

 

Kade40 hield ook open huis op 6 en 7 juli. Voor die gelegenheid trad Ismaîl Mamo op met 
zijn voorstelling voor kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Ismaîl is een 
Syrische vluchteling van toen 23 jaar die sinds 3 jaar in Nederland was. Hij wilde zijn 
ervaringen als vluchteling die zijn weg zoekt en een nieuw leven probeert op te bouwen in 
een vreemd land, delen met jonge mensen. De theatervoorstelling gaat over 
cultuurverschillen en het overwinnen van uitdagingen. Het zit vol grappige en aangrijpende 
anekdotes. Inmiddels is Ismaîl aangenomen bij hogeschool ArtEZ in Arnhem voor de 
acteursopleiding.



Augustus: recht op rust en vrije tijd

Veel mensen zullen zich niet realiseren dat ook dit recht deel uitmaakt van de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens, om precies te zijn artikel 24.

Tijdens het Zomerterras vroegen we aandacht voor dit artikel. 
Op een vrijdagavond werd een begin gemaakt met de bouw 
van een pyramide. We vroegen aanwezigen naar hun moment 
van rust en ontspanning. Ze schreven dat op een lint dat 
vervolgens in de pyramide werd opgehangen. 

Aan het eind van de avond stond er
een gigantisch bouwwerk met
ontzettend veel linten: een kleurrijk 
gezicht.

De Vrienden van de Watertoren sloten zich aan bij ons thema 
van de maand.  Er is een fototentoonstelling samengesteld van 
het gebruik van het Hof door de jaren heen. Want wie heeft er 
geen beukennootjes gezocht op de Hogelaan, de eendjes en de
schaapjes gevoerd of sleetje gereden in het Hof? Misschien 
zelfs wel een hartje met een pijltje gekerfd in een van de 
beukenbomen.  Het was allemaal te zien op de foto’s in de 
watertoren. Bovenal was op de toren een maandlang de 
Amnesty vlag zichtbaar! 


