
 

JAAROVERZICHT STICHTING CULTURELE APOTHEEK 2021 

Impact van corona 

In 2020 deed corona haar intrede in Nederland. De impact daarvan voor de activiteiten van Stichting Culturele 
Apotheek zijn ook in 2021 nog voelbaar. Er zijn beperkt boekingen voor optredens en spreekuren geweest omdat 

festivals en andere evenementen nog niet mogelijk zijn. Ook trainingen werden afgezegd, al trok dit in de loop van 

het jaar weer aan. Onze samenleesgroepen zijn (deels) wel weer gestart, vaak in klein verband. We zijn daarbij 

gaan experimenteren met verschillende vormen van samenlezen op afstand, met digitale hulpmiddelen (zie onder 
‘samenlezen’). De meeste samenleesprojecten hebben enige vertraging opgelopen als gevolg van corona. 

Samenlezen: projecten en activiteiten 

Projecten Verhalen lezen, verhalen delen 

Dit project richt zich op de uitrol van pilots die in 2018-2019 zijn gedaan met samenleesgroepen voor ouderen in 

twee Amsterdamse wijken in Amsterdam Noord. In samenwerking met de Amsterdamse bibliotheek (OBA) zijn 

zes vestigingen aangewezen voor het introduceren van samenlezen. Alle groepen lopen nog en in sommige 
vestigingen zijn inmiddels twee samenleesgroepen actief. Onderdeel is verder het uitvoeren van twee pilots 

samenlezen met ouderen in Rotterdam, i.s.m. Bibliotheek Rotterdam. In plaats van vrijwilligers zijn hier 

professionals van de bibliotheek getraind om samenleesgroepen in diverse vestigingen te begeleiden. 

In 2021 is een vergelijkbaar project gestart in Utrecht en Houten: Verhalen lezen, verhalen delen. Samenlezen met 

ouderen in Utrecht en Houten. In samenwerking met de Utrechtse bibliotheek en een aantal inloopvoorzieningen 
voor mensen die leven met dementie is het samenlezen ook in Utrecht geïntroduceerd. 

Project Leesgeluk: literatuur als medicijn bij (beginnende) dementie 

Een project gericht op het versterken en uitrollen van het samenlezen voor mensen met (beginnende) dementie 

die samenkomen in Odensehuizen. Na succesvolle en goed bezochte pilotgroepen in Amsterdam Noord en Zuid 
kregen we de mogelijkheid om de methodiek aan zes nieuwe Odensehuizen aan te bieden, waarvan een deel 

buiten Amsterdam. Specifiek voor deze doelgroep werkt de combinatie van enerzijds rust en veiligheid en 

anderzijds uitdaging en activering die het samenlezen biedt bijzonder goed.  

Online samenlezen 

Toen corona haar intrede deed is al snel gestart met verschillende vormen van samenlezen-op-afstand om de 
doelgroep – veelal ouderen – te blijven bereiken met mooie teksten. Er zijn twee projecten ontwikkeld. 

Project Samenlezen via whatsapp 

Een pilotproject in Amsterdam Noord om te onderzoeken hoe ouderen kunnen worden aangehaakt bij 

samenlezen via videocall. Een aantal vrijwilligers wordt getraind om kleine groepjes te begeleiden.  

Project Leesgeluk coronaproof 

Een project gericht op het bereiken van ouderen met dementie die vanwege hun kwetsbaarheid niet naar 
samenleeslocaties kunnen komen, dan wel dat die locaties gesloten zijn. Met onder meer activerende filmpjes en 

schrijfoefeningen. Via de sociale benadering digitaal van Tao of Care wordt het samenlezen ook aangeboden via 

speciaal voor de doelgroep ontwikkelde tablets.  

Overige online activiteiten: 

- Er is een vaste wekelijkse online samenleesgroep op vrijdagochtend. Meer dan 100 mensen ontvangen 

wekelijks de link. 



 

- In samenwerking met de rechtenfaculteit van de Universiteit Antwerpen en de VU is een aantal malen 

online samengelezen over familieverhoudingen en adoptie met studenten (i.s.m. de Vlaamse Bond Zonder 
Naam) 

- In december is in samenwerking met de Vlaamse Bond Zonder Naam de activiteit ‘samenlezen in donkere 

dagen’ uitgevoerd. Een wekelijkse Vlaams-Nederlandse online samenleesgroep met hoopvolle verhalen 

om de winterse donkerte te bestrijden.  

Landelijke uitrol samenlezen 
Met succes is in 2021 een aanvraag gedaan binnen het 3-jarige programma ‘Ondernemen tegen eenzaamheid’, een 

samenwerking tussen het Oranjefonds en het KPN Mooiste Contactfonds. Onder de noemer Leesgeluk. Literair 

vaccinatieprogramma tegen eenzaamheid onder ouderen is een aanvraag ingediend om de samenleesmethodiek 

landelijk te kunnen aanbieden. Nadruk in het programma ligt op samenlezen met ouderen, met en zonder 
dementie en op het doorontwikkelen van het online samenlezen voor kwetsbare doelgroepen. Om de training van 

vrijwilligers in het hele land mogelijk te maken wordt een online platform ingericht. Binnen het programma 

wordt bovendien gewerkt aan een duurzaam financieringsmodel. De landelijke uitrol is in september 2021 van 
start gegaan en loopt tot en met augustus 2024. 

Lancering website Boeken op recept bij de huisarts 

Vanwege de Jan van Luxemburgprijs was in 2020 een nieuw project gestart over de waarde van lezen en 

literatuur voor bezoekers van de huisarts. Samen met een panel van huisartsen is gewerkt aan een toegankelijke 

website waar de huisarts samen met de patiënt een aantal boekentips kan zoeken passend bij de problematiek. De 
website is tijdens een goedbezochte (meer dan 100 deelnemers) online bijeenkomst m.m.v. schrijver Philip Huff 

over literatuur en gezondheid op 24 maart 2021 gelanceerd. Zie Boeken op recept - Culturele Apotheek 

Overige activiteiten 2021: spreekuren, trainingen, workshops en geschreven bijdragen 

➢ Cursus Romanadvies - Op 16 april kon de cursus Romanadvies die we voor GO-opleidingen uitvoeren, 

online doorgaan. Cursisten leren hoe zij klanten beter kunnen adviseren over literatuur en maken kennis 

met verschillende (online) tools die daarbij behulpzaam kunnen zijn. (http://goopleidingen.nl/info-
roman). Op 28 september gaven we deze cursus in-company aan medewerkers van Bibliotheek Zeeland.  

➢ Workshops  - Op 8 september, tijdens de Week van Lezen & Schrijven, verzorgden we (live) een 

avondprogramma ‘Gedichten lezen en schrijven’ voor deelnemers/studenten NT1 en NT2, taalcoaches en 
belangstellenden bij Taalpunt Midden-Drenthe. Op 16 september deden we dat in Taalhuis Westerveld.  

➢ Trainingsmodule Houd je boekenkennis op peil  - Op 20 september en op 8 november verzorgden we in 

respectievelijk Voorschoten en Wassenaar deze module die we voor Rijnbrink 

(https://www.rijnbrink.nl/sectoren/bibliotheken) ontwikkelden. De module is bedoeld om 
bibliotheekmedewerkers een verdieping te bieden op hun kennis over de collectie. 

➢ Boeken-op-recept spreekuur - Tijdens de Amsterdamse Museumnacht op 6 november hielden we een 

inloopspreekuur voor volwassenen in het Joods Historisch Museum. Tijdens het spreekuur schreven we 
literaire recepten uit bij alledaags leed. 

➢ Overig 

o Akke Visser hield op 14 juli een lezing over de heilzame werking van lezen tijdens een online 

event van Schwob Young. 
o We schreven een bijdrage voor de website Gebiedsontwikkeling.nu: een zomerleeslijst 

o We zijn gestart met een terugkerende column (4x per jaar) in Zorginstituut Magazine.  

o Tot slot schreven we diverse boekenrecepten uit aan particulieren en aan een leesgroep. 

  

https://www.cultureleapotheek.nl/boekenoprecept
http://goopleidingen.nl/info-roman
http://goopleidingen.nl/info-roman
https://www.rijnbrink.nl/sectoren/bibliotheken


 

Organisatie 

Zakelijke- en artistieke leiding (freelance) 

- Akke Visser 

- Marije Wilmink 

Projectmedewerkers en trainers (freelance) 

- Eva Gerrits 

- Annemarie Terhell 
- Roos van de Wardt 

Vrijwilligers 

Aantal actieve leesbegeleiders in 2021: 24 

 

In 2021 zijn 2 vrijwilligers actief voor ondersteuning 

bij communicatie en bij tekstselectie t.b.v. het 
samenlezen.  

Bestuur 

- Carla de Jong, voorzitter 

- Sirikit de Joode, secretaris 

- Wilma Simons, penningmeester 

Comité van aanbeveling 

- Eveline Aendekerk, directeur CPNB 
- Emy Koopman, schrijver en journalist 
- Maarten Lammers, manager Openbare 

Bibliotheek Amsterdam 
- Silvie Moors, adjunct-directeur Bond 

Zonder Naam (BE) 
- Aagje Swinnen, hoogleraar Aging studies, 

Arts and Culture, Universiteit Maastricht 
 

 

Samenwerkingspartners 

- Openbare Bibliotheek Amsterdam 

- Bibliotheek Utrecht 
- Bibliotheek Rotterdam 

- Diverse Odensehuizen in Amsterdam, 

Haarlem en Utrecht  

- Zorg- en welzijnsorganisaties Amstelring, 
Cordaan, Participe, Welzijn Bloemendaal en 

Zorgspectrum 

- Tao of Care 

- Bond Zonder Naam (BE) 

Financiële ondersteuning 
De projecten en activiteiten in 2021 zijn mede 

mogelijk gemaakt met steun van:  

- FNO Zorg voor kansen 

- Fonds Sluyterman van Loo 
- Gemeente Amsterdam 

- K.F. Heinfonds 

- KPN Mooiste Contactfonds 

- MAEX 
- Oranjefonds 

- Postcodeloterij Buurtfonds  

- RCOAK 
- Richard Hooglandfonds 

- Steunfonds bja-cow 

 

 

 

 

 

 

 


