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ARUBA

CAS DI CULTURA, ORANJESTAD 
Openingsvoorstelling Kinderboekenweek 2011 samen met 
Floor Minnaert.
Met muziek, projecties, film en theater.

DIVERSE SCHOLEN OP ARUBA
Optredens samen met Floor Minnaert met muziek, beeld en 
woord voor grote groepen kinderen.

CURACAO'S MUSEUM WILLEMSTAD
Tekenworkshop naar aanleiding van de rode vogel van Astrid 
Lindgren

DR. RIJKKRAMERSCHOOL AMSTERDAM
Uitwisseling met kinderen uit groep 7 met een school in de jungle 
van Suriname. Workshop begint met tekenen van de eigen familie 
en algemene informatie Suriname. In samenwerking met stichting 
NANA, IBBY en Kinderboekfestival Paramaribo.

Vóór 2010

Nederland

VU ZIEKENHUIS
Marit begeleidde een tekenprojekt met kinderen die kanker 
hadden en hun broertjes of zusjes naar aanleiding van het boek 
'De rode vogel'.
Van het materiaal('paradijsvogels') werd een kalender gemaakt en 
kaarten. De opbrengst van 45.000 € ging naar stichting VONK die 



kinderkankeronderzoek doet.

DIVERSE SCHOLEN, DIVERSE LEEFTIJDEN

Verschillende workshops, enkele voorbeelden:
- Tekenen bij gedichten, gedichten schrijven bij tekeningen 
- Grachtenhuizen tekenen in de stad en van huisdetails je 
droomhuis samenstellen
- Stillevens tekenen, opgesplitst in onderdeel vorm, lijnvoering, 
compositie en licht
- Tekenprojekt n.a.v. 'Klein verhaal over liefde'
- Lezing op diverse middelbare scholen naar aanleiding van de reis 
met artsen zonder Grenzen naar Burundi en het boek 'Bellen 
blazen in Burundi'.

DIVERSE BIBLIOTHEKEN EN BOEKHANDELS
- Gedichten schrijven bij tekeningen van Marit (met Sjoerd Kuyper)
- Tekenen bij gedichten van Sjoerd Kuyper
- Rode vogels maken in diverse materialen

CROSSING BORDERFESTIVAL, DEN HAAG
Voorleessessie 'Wat niemand had verwacht' met beeld

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT
Tekenopdracht met kinderen naar aanleiding van 'Pikkuhenki' in 
het kader van de penselen-tentoonstelling.

Zweden

DIVERSE SCHOLEN
Van schets tot tekening. Boekprojekten met kinderen.

Suriname



KINDERBOEKENFESTIVAL PARAMARIBO
Diverse tekenworkshops, voorleessessies met beelden 'klein 
verhaal over liefde' en 'de rode vogel'. 
Samen met danspedagogen Heleen Volman en Grace Bellel met 
middelbare scholieren spreken over dansvoorstelling gebaseerd op 
'klein verhaal over liefde'.

Iran

KINDERBOEKENFESTIVAL 
TEKERANKinderboekenfestival, Teheran
Diverse workshops met kinderen n.a.v. 'de rode vogel' , tekenen van 
Paradijsvogels.
Projekt met 'klein verhaal over liefde'

Burundi

KAYANZA ZIEKENHUIS

Tekenen in het  Artsen zonder Grenzen ziekenhuis met zieke 
kinderen en volwassenen.




