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Hij voelde zich sociaal uitgesloten, waardeloos, zonder toekomst. Twee, drie jaar 

geleden is dat nog maar, toen hij bij het Ritahuis de opvang binnenstapte. Maar op 

28 oktober 2017 was Ron Vogels, inmiddels werkervaringswerker bij het Cliënten 

Punt van Neos, er heel anders aan toe. Met de opening van het Living Museum 

Eindhoven maakte hij zijn droom waar: een vrijplaats creëren waar mensen 

ongedwongen en onbevangen met kunst bezig kunnen zijn, anderen kunnen 

ontmoeten en nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. Iedereen kan er gewoon 

zichzelf zijn, er zijn geen stigma’s, er wordt niet geoordeeld en beoordeeld. Ron 

heeft kunst maken altijd als heel gezondmakend ervaren. Hij gunde dat gevoel 

anderen ook en omarmde het idee van het Living Museum, dat in de jaren 80 

in de Amerikaanse GGZ ontstond om de kracht van mensen met psychiatrische 

problemen te benadrukken en niet hun problematiek. Met een mix van woorde-

loosheid, ontroering, blijdschap en dankbaarheid voor iedereen die hem erbij 

had geholpen, overhandigde Ron 4 schilderijen aan Neos-bestuursvoorzitter Pim 

Dijkstra rond de thema’s Wonen, Werken, Financiën en Vrije Tijd. 

ONGEDWONGEN 
KUNST MAKEN

Ruimte geven

Pim Dijkstra: “Er zijn veel creatieve 

geesten die gebonden zijn aan 

regeltjes. Als je hen de ruimte geeft, 

ontstaat er iets geweldigs. 

Als Neos hebben we deze mensen 

de ruimte gegeven: laat het maar 

gebeuren. Het is mooi dat hier een 

ontmoetingsplaats ontstaat voor alle 

burgers van Eindhoven. Als organisatie 

blijven wij het concept van het living 

museum ondersteunen.”

Wendy ontwierp het logo van het 

Living Museum Eindhoven.  “Ik wilde 

met het palet iets laten zien van de 

beginfase van een schilderij. Ik ben 

namelijk van mening dat iedereen kan 

tekenen of schilderen, want iedereen 

heeft verbeeldend vermogen.” 

“Ik heb de kunstacademie gedaan. Door 

heftige gebeurtenissen in de jaren daarna had 

ik 8, 9 jaar geen inspiratie meer en geen zin 

in schilderen. Het was weg uit mijn leven. Het 

Living Museum Einhoven heeft me weer getrig-

gerd. Het bracht me volop inspiratie, waardoor 

ik ook thuis weer ben gaan schilderen. Ik word 

helemaal happy van de positiviteit in het living 

museum en de vrije sfeer zonder verplichtin-

gen. Het voelt als één familie, we zijn betrok-

ken bij elkaar, we vullen elkaar aan. 

WENDY

“Ik zit in de verhuisstress, misschien kan ik 

dakloos worden. Hier in het living museum 

kom ik tot rust met tekenen. Ik werk ook thuis, 

maar daar krijg ik geen feedback en hier wel. 

Ik had hier meteen een klik met de mensen. 

Ze zijn heel erg open. Dit is echt een fijne plek 

voor mensen die willen creëren. Je krijgt hier 

geen stempel. 

Ik heb ook in een dagactiviteitencentrum aan 

tekeningen gewerkt, maar dat is iets van een 

instelling. Dat voelt anders, snap je? Het Living 

Museum Eindhoven is van de mensen zelf. Het 

is hier vrijer, je hebt ademruimte.” 

JANITA

“Het Living Museum Eindhoven is voor mij een 

plekje waar ik op een ontspannen manier mijn 

creatieve ideeën vorm kan geven en bezig kan 

zijn met kunst. Thuis heb ik daar de ruimte en 

de rust niet voor. Je wordt afgeleid door dage-

lijkse dingen. In het living museum kan ik echt 

focussen op schilderen en tekenen. Ik maak 

veel patronen en als ik me daarop concentreer, 

word ik rustig.” 

VERA
“Bij het living museum stelde ik me iets wer-

kruimte-achtigs voor, gewoon een plaats waar 

je spullen hebt om met kunst bezig te zijn. 

Maar het is zó veel meer. Het is een warme 

omgeving, een huiskamersfeer, je kunt jezelf 

zijn en iedereen heeft respect voor elkaar. Je 

krijgt hier direct een vriendschapsband met 

mensen. En het gaat over kunst; er is altijd wel 

iemand die je advies geeft, bijvoorbeeld of je 

met een werk moet stoppen of niet. Je kunt 

soms te lang doorgaan met een schilderij, dan 

verpest je het. Leg het even weg, zegt een 

ander dan. Dat helpt vaak.”

DENISE

Het Living Museum Eindhoven wordt gerund door Ron Vogels en de vrijwilligers 
Wendy, Denise en Vera. Ze ontvangen nieuwkomers, dragen het initiatief uit en 
doen de administratie en al het regelwerk. 
Living Museum Eindhoven • Deken van Somerenstraat 4 
Open: dinsdag en donderdag 11.00-16.00 uur, vrijdag 14.00-20.00 uur

LIVING MUSEUM EINDHOVEN OPEN

Ron Vogels: “Het Living Museum Eindhoven is een plek waar je jezelf kunt zijn en jezelf 

kunt laten zien en waar wordt geaccepteerd wat je kunt. Het is vooral ook een plek voor 

iedereen: alle burgers van Eindhoven. 


