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ZORG Schilderijen bewoners zorgcentrum Heereveld op wenskaarten

De wijze uilen die de heren van Heereveld (onder in beeld) schilderden voor wenskaarten van Feels Good Art

Post van de herenclub
Vijf wijze uilen schilderden
leden van Herenclub Gebeiteld in zorgcentrum Heereveld te Waubach voor de online kaartenshop Feels Good
Art. Vanaf vandaag te koop.
door Serge Sekhuis

V

eel te bescheiden zijn ze,
haar schilders op leeftijd,
zo zegt Sharon de Groot,
activiteitenbegeleidster
in zorgcentrum Heereveld. Deze zomer hoorde ze voor het eerst over
Feels Good Art, een idee van Alexandra Woldring uit Geverik. De com-

municatiespecialist werkt onder andere voor zorginstellingen en „zag
er veel creatiefs waarmee nooit iets
mee wordt gedaan.” Ze bedacht afbeeldingen van schilderijen of tekeningen, gemaakt door bijvoorbeeld
gehandicapten of bewoners van verpleeghuizen, op wenskaarten te laten drukken en die voor het ‘goede
doel’, de maker zelf, te verkopen.
Feels Good Art wint snel aan naamsbekendheid. Ook Sharon de Groot
was meteen enthousiast. „Het idee
was de leden van onze Herenclub
Gebeiteld speciaal voor Feels Good
Art eigen wenskaarten te laten maken. Ik vond het thema van de wijze uil wel goed passen, zeker als we
er geboortekaartjes van maken. Als
verbintenis tussen jong en oud.”
Acht weken hebben de heren van

Heerenveld gewerkt aan vijf schilderijen, acryl op doek. De eerlijkheid
gebiedt te zeggen dat De Groot de
grote lijnen voor ze had uitgezet en
de heren die ‘slechts’ hoefden in te
kleuren. Toch is de activiteitenbegeleidster „blij verrast” met het resultaat. Trots, net zoals de kunstenaars
zelf. „Nu al krijgen ze van alle kanten complimenten. Heel leuk.”
Woldring probeert nog de kaarten
opgenomen te krijgen in het assortiment van Poobies, een kaartenleverancier die in heel Europa actief is.
De schilderijen, die een plekje hebben gekregen in het kinderhoekje
van de recrreatieruimte, zijn inmiddels gereproduceerd.
Ze zijn vanaf vandaag als kaart te koop,
voor 1,95 euro, via www.feelsgoodart.nl en in zorgcentrum Heereveld.

