
Van harte nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de viering van het 25-jarig bestaan van Stichting Jonathan.
De viering vindt plaats op zaterdag 4 oktober van 11.00 tot 17.00 uur, in Kantoor Maasdomein van Radar,
Randwycksingel 35 te Maastricht. Eregasten zijn mrs. Grace M. Mutale Kabwede, de Zambiaanse ambassadeur
voor Nederland, België en de EU, en Peter van Dijk, gedeputeerde volksgezondheid van de Provincie Limburg.
Ook onze Zambiaanse CBR-projectcoördinator zuster Florence Ngosa geeft acte de présence. Wij verheugen ons
al op uw komst! Straks kunnen we terugkijken op een geweldige jubileumviering, waaruit we nieuwe energie
kunnen putten om lekker - samen met u - verder te gaan met ons mooie werk. Deze  Nieuwsbrief is tegelijker-
tijd ook uw catalogus voor de Kunstveiling en de Verkooptafel.  

Zambiaanse ambassadeur onze ‘guest of honour’

U komt toch zeker ook op 4 oktober?
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Kunstenaar Hub Nijsten Verkoopprijs 40 euro
Omschrijving Schilderij kleurrijk en mysterieus; de sfeer van Afrika 

Kunstenaar Angelo Verbrugge Verkoopprijs 15 euro
Omschrijving Kinderen in Naivasha groeten de fotograaf. Titel: “Positivo's

Kunstenaar Yvonne Schoonman-Strik Verkoopprijs verschillend
Omschrijving Diverse voorwerpen

Kunstenaar Anoniem Verkoopprijs 20 euro
Omschrijving Olieverf op doek. Schilderij met lijst

Kunstenaar Meerie Basjes Verkoopprijs 25 euro
Omschrijving “Twee Dames” 30 x 45 cm, bestaat uit één glasruitje. 

Voorzien van een framepje zonder ophangsysteem. 

Kunstenaar Meerie Basjes Verkoopprijs 25 euro
Omschrijving Glaswerk; Titel: “Drie Dames” 28,5 x 40,5 cm, bestaat uit één 

glasruitje. Voorzien van een framepje zonder ophangsysteem.

Kunstenaar John van den Berg Verkoopprijs verschillend
Omschrijving Diverse voorwerpen

Kunstenaar Angelo Verbrugge Verkoopprijs 15 euro
Omschrijving Titel: “Straatjochie in Naivasha, Kenia”.

Kunstenaar May Verbrugge-Eijkemans Verkoopprijs 40 euro
Omschrijving Zilveren armband

Kunstenaar Angelo Verbrugge Verkoopprijs 15 euro
Omschrijving Hoog water in meer van Naivasha zorgt voor dode bomen en de 

vlucht van vogels hierheen. De uitwerpselen zorgen voor de sfeer

Kunstenaar Elly Mensing Verkoopprijs 35 euro
Omschrijving Keramiek bord

Kunstenaar May Verbrugge-Eijkemans Verkoopprijs 40 euro
Omschrijving Zilveren armband

Kunstenaar Marita Palland Verkoopprijs nog onbekend
Omschrijving Monoprint, olieverf met inkt Titel: danseressen.unica. 

Afmetingen 30 x 40 cm. Kunstacademie te Maastricht en te 
Maasmechelen. Specialisaties in België, opleidingen in ateliers 
bij verschillende kunstenaars, glas in lood, brandschilderen, 
etsen, fijnschilderen, schilderen met oude schildertechnieken, 
boetseren, beelden in brons www.maisartstudio.nl ; 
http://marita71.webnode.nl

VERKOOPTAFEL
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Kunstenaar Diverse ontwerpers Verkoopprijs verschillend
Omschrijving Meerdere baby/kinder Quilt

14

PROGRAMMA   
11.00 uur Ontvangst met koffie en vlaai
11.30 uur Officiële opening met korte toespraken van:

• Frans Wilms, Raad van Bestuur Stichting Radar
• Peter van Dijk, Gedeputeerde Volksgezondheid van de Provincie Limburg
• Grace M. Mutale Kabwe, ambassadeur van Zambia voor Nederland, België en EU. 
• Henny van Schrojenstein Lantman-de Valk, donateur Stichting Jonathan
• Presentatie Jubileumboek, door Hein Berendsen, PR-adviseur.
• Huldiging jubilarissen, door Anneke Schoonbrood, voorzitter Stichting Jonathan

12.30 uur Lunch, gelegenheid voor informeel contact
13.30 uur Workshops, eerste ronde 
14.00 uur Workshops, tweede ronde

U kunt 2 van de 4 workshops volgen. Terplekke kunt u kiezen uit het workshop-aanbod.  
1.  Zuster Florence Ngosa, [haar ervaringen als Zambiaanse coördinator van het CBR-project],
2.  Neuroloog Boudewijn Peters [de scholing in het behandelen van de epilepsiepatiënten], 
3.  Anneke Schoonbrood [een vergelijking van de gehandicaptenzorg Nederland & Zambia] 
4.  Jet Vinken [haar ervaringen van het eerste uur].

14.30 uur Pauze, gelegenheid voor informeel contact
15.00 uur Kunstveiling & Tafelverkoop [Zie de Catalogus op de volgende pagina’s]
17.00 uur Sluiting.



Kavel 1
Kunstenaar Onbekend
Omschrijving Kinderschommelstoel 
Minimumbedrag 30 euro

Kavel 2
Kunstenaar Obed Chipepwe
Omschrijving Leeuw doodt zebra, afm: 120 x 60 cm
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 3
Kunstenaar Hub Nijsten
Omschrijving Hub Nijsten is een veelzijdig kunstenaar die gebruik maakt van

allerlei materiaal: zo maakt hij schilderijen, beelden van steen
of steen in combinatie met ijzer, combineert verf met koper of
gebruikt hout. Titel:”verbondenheid”

Minimumbedrag 25 euro

Kavel 4
Kunstenaar Inheemse kunstenaar
Omschrijving Afrikaans houtsnijwerk
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 5
Kunstenaar Jos Reinders
Omschrijving Titel: MaskFotografie: analoog, barietdruk. Formaat: 50 x 50 cm. 

Ingelijst in alu frame. Jos fotografeert liefst analoog in 
zwart/wit en seriematig. Onderwerpen: portretten, documentair 
en geënseneerd

Minimumbedrag 25 euro

Kavel 6
Kunstenaar Onbekend
Omschrijving Diverse muziekinstrumenten 
Minimumbedrag 20 euro

Kavel 7 en Kavel 7A
Kunstenaar Ineke van Eekelen
Omschrijving Schilderwerken (2 st) olieverf op canvasdoek. 

Titel: strandwandeling afm. 40 x 80 cm; zeezicht 70 x 30 cm. 
Ineke is een autodidact, ontdekte enige tijd geleden dat 
schilderen heel leuk is. Het werk is heel divers, het varieert 
van figuratief tot abstract. Mijn "probleem" is dat ik moeite 
heb om mijn werk af te staan, tijdens het schilderen raak ik 
gehecht aan het werk waar ik mee bezig ben. Voor Jonathan 
maak ik graag een uitzondering.

Minimumbedrag 75 euro

Kavel 8
Kunstenaar Inheemse handarbeider
Omschrijving Typisch Afrikaans houtsnijwerk
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 9
Kunstenaar John vd Berg
Omschrijving Geschilderde lijstbak gemengde techniek formaat 92 x 92 cm. 

Titel: ‘op zoek naar de spiritualiteit in de stoffelijke wereld’ 
Zoals het ASHA1 werk. ASHA, is het oud Sumerische woord voor
Cosmisch raamwerk. Het 8 x 8 = 64 velden pictogram het ons 
bekende schaakbord motief en het het pictogram van de cosmische
cosmische wet van oorzaak en gevolg. Dit pictogram is één van mijn
favoriete motieven die ik met regelmaat verwerk in mijn werken.

Minimumbedrag 95 euro

Kavel 10
Kunstenaar Julius Holland Veritable Wax 
Omschrijving Stof lap 6 meter met streepjes motief
Minimumbedrag 30 euro

Kavel 11
Kunstenaar Yvonne Strik
Omschrijving Vilten hoedje gecreeërd van merinowol en kant. De ontwerpen

van Yvonne zijn een samenspel tussen materiaalkennis, 
verschillende technieken, kleurgevoel, emotie en levenservaring
waarmee ze anderen wil laten nadenken over het leven. Hiertoe 
leven de 7 hoofdzonden. 

Minimumbedrag 30 euro

Kavel 12
Kunstenaar Jolanda Jegers
Omschrijving Titel: “Nelson Mandela”. Acryl werk op linnen incl zwarte lijst. 

Afm: 40 x 50 cm. 2007. Beschikbaar gesteld door PSW. 
Minimumbedrag 10 euro

Kavel 13
Kunstenaar Afrikaans
Omschrijving Schaal op voet
Minimumbedrag 20 euro

Kavel 14
Kunstenaar May Verbrugge-Eijkemans en Sjef Schrooten
Omschrijving Zilveren armband (May) met glazen kraal (Sjef). Eenmalige 

samenwerking tussen Sjef en May voor dit jubileum. Sjef is een
monumentale ontwerper en werkt vooral met glas en zilver. 
May maakt vooral ruimtelijke objecten en werkt met de 
metalen zilver en koper

Minimumbedrag 30 euro

KUNSTVEILING



Kavel 15
Kunstenaar Handarbeid
Omschrijving 2 speren. Afrikaans gereedschap
Minimumbedrag 5 euro

Kavel 16
Kunstenaar Aad de Jong
Omschrijving Dit portret is een sculpturale ode aan een van de belangrijkste 

hedendaagse profeten: bisschop Desmond Tutu uit Zuid-Afrika.
Het portret is gemaakt van polyester, vermengd met grafiet- en
bronspoeder. Afmeting is ruim 1,5 x ware grootte, 60 cm. hoog
en 64 cm. breed 

Minimumbedrag 100 euro

Kavel 17
Kunstenaar Roel Theulen
Omschrijving Acryl werk op doek: 60x80. 2014. Beschikbaar gesteld door PSW.

Getiteld: “Een koe”
Minimumbedrag 10 euro

Kavel 18
Kunstenaar Elly Mensing
Omschrijving Handgevormde Raku-keramiek. Elly werkt met dunne lapjes

steengoed-klei die met bijv een deegroller uitgerold worden. 
Door vanaf deze basisvormen stukjes af te scheuren of aan te 
plakken modelleert ze haar vormen

Minimumbedrag 45 euro

Kavel 19
Kunstenaar Alex Mapunda 
Omschrijving Afrikaans spel; bord met balletjes
Minimumbedrag 10 euro

Kavel 20
Kunstenaar Meerie Basjes
Omschrijving “Mensencirkel” Gebaseerd op het thema, bestaat uit twee 

ruitjes, één glasruit met daarachter één zwarte ruitje 34,5 x 38 cm.
Samen in één ijzeren framepje met twee staalkabeltjes om op 
te hangen.

Minimumbedrag 25 euro

Kavel 21
Kunstenaar Onbekend
Omschrijving Afrikaans houtsnijwerk bureaustoel
Minimumbedrag 30 euro

Kavel 22
Kunstenaar Angelo Verbrugge
Omschrijving Titel: “Kinderen zorgen voor elkaar” Angelo is eerst als keramist

bezig geweest en is de laatste jaren meer bezig met natuur-
fotografie. Deze is gemaakt in Kenia waar de dochter woont.

Minimumbedrag 17,50 euro

Kavel 23
Kunstenaar Ambachtswerk
Omschrijving Authentieke vijzel
Minimumbedrag 10 euro

Kavel 24
Kunstenaar Regina Giepmans-Homminga
Omschrijving Vaas opgebouwd uit plakken klei zoals dat in Afrika gebeurd

Regina is begonnen op de vrije academie en is enthousiast 
geraakt in de keramiek. Volgt nu de kunstacademie te Hasselt.

Minimumbedrag 25 euro

Kavel 25
Kunstenaar Handwerk
Omschrijving Afrikaans houtsnijwerk; kelk
Minimumbedrag 5 euro

Kavel 26
Kunstenaar Hub Pasmans
Omschrijving Titel:'ArtPrint'. Een acrylschilderij 40 x 40 cm dat ik, in dit geval 

geheel (soms gebruik ik slechts een deel), digitaal bewerkt, op een
7 kleuren inktjetprinter op doek laten afdrukken, opgespannen op
een paneel en aansluitend handmatig verder bewerkt.

Minimumbedrag 85 euro

Kavel 27
Kunstenaar Handwerk
Omschrijving Inheemse dames
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 28
Kunstenaar Wim Wilmsen/Paul Hermans
Omschrijving Wim Wilmsen, beeldhouwer, is bij het maken van dit beeld 

geïnspireerd door het logo en de doelstelling van stichting 
Jonathan. Het symboliseert de opvang en begeleiding van de 
mensen met een beperking in hun natuurlijke omgeving door 
daar opgeleide mensen, ondersteund door stichting Jonathan. 
Beeld wordt ondersteund en bijgeleverd door een gedicht van 
dichter Paul Hermans Het beeld is gemaakt van wit / rose albast 
en acacia hout en is 65 cm hoog.

Minimumbedrag 100 euro

KUNSTVEILING



Kavel 29
Kunstenaar Julius Holland Veritable Wax
Omschrijving Lap stof met motief
Minimumbedrag 30 euro

Kavel 30
Kunstenaar Marita Palland
Omschrijving Monoprint, olieverf met inkt. Titel: danseressen.unica. Afmetingen

30 x 40 cm. Kunstacademie te Maastricht en te Maasmechelen. 
Specialisaties in Belgie. Opleidingen in ateliers bij verschillende 
kunstenaars, glas in lood, brandschilderen, etsen, fijnschilderen, 
schilderen met oude schildertechnieken, boetseren, beelden in 
brons. www.maisartstudio.nl ; http://marita71.webnode.nl

Minimumbedrag 65 euro

Kavel 31
Kunstenaar Onbekend
Omschrijving Afrikaanse schalen
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 32
Kunstenaar Fritz Latten
Omschrijving Titel: 'samenwerking'. Het beeld is uit serpentijn hoogte is 

36 cm inclusief sokkel. Het liefst maak ik sculpturen abstract en
figuratief. Mijn ontwerp heeft de titel "verbondenheid" en is 
vervaardigd van polyester en zilverzand met kleurpigment en is 
ook geschikt voor buiten

Minimumbedrag 65 euro

Kavel 33
Kunstenaar Onbekend
Omschrijving Schaakspel van Zambiaanse natuursteen Malachiet
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 34
Kunstenaar Handwerk
Omschrijving Snijwerk; echtpaar
Minimumbedrag 15 euro

Kavel 35
Kunstenaar Jos Claessen
Omschrijving Jos schildert sinds 1982 en batikt op zijde. De Aziatische wereld

is zijn inspiratie. Momenteel experimenteel ik met textiel en
papier. Ik heb mijn opleiding gevolgd aan de kunstacademie in 
Genk. Titel: 'My friend the wind'. Afmetingen 60 x 85 cm.

Minimumbedrag 95 euro

Kavel 36
Kunstenaar Inheemse kunstenaar
Omschrijving Onbekend
Minimumbedrag 20 euro

Kavel 37
Kunstenaar Ingrid Wagt
Omschrijving Ingrid Wagt is als 4 jarige begonnen met haar eerste brei- en bor-

duurwerkje, nu nog steeds in haar bezit. Later lerares handnijver-
heid NA (naaldvakken) en daarna autodidact in het maken van 
"Quilten" haar huidige passie. Met pijn in het hart neemt ze 
afscheid van ieder werkstuk omdat hierin haar gevoelsleven hele
maal tot uiting komt. Zij is lid van het Quiltersgilde van 
Nederland. Deze unica is gemaakt in 2012.

Minimumbedrag 50 euro

Kavel 38
Kunstenaar Anoniem
Omschrijving Olieverf op doek schilderij uit 1977. Schilder: D.F.
Minimumbedrag 10 euro

Kavel 39
Kunstenaar Vakmanschap
Omschrijving Origineel authentiek 

handsnijwerk dame en heer
Minimumbedrag 12 euro

Kavel 40
Kunstenaar Kevin Veugelers
Omschrijving Acryl en krijt op doek. Afm: 

60x80. 2014. Titel: “Olifant”. 
Beschikbaar gesteld door PSW

Minimumbedrag 35 euro

Kavel 41
Kunstenaar Ambachtswerk
Omschrijving Magnifieke originele pot
Minimumbedrag 5 euro

Kavel 42
Kunstenaar Karel Middeldorp
Omschrijving De laatste 15 jaar ben ik bezig geweest met beeldhouwen. In 

het begin vrije academie en workshops bij kunstenaars. Daarna
7 jaar opleiding academie Genk afd. Beeldhouwen. Het liefst 
maak ik sculpturen abstract en figuratief. Mijn ontwerp heeft 
de titel "verbondenheid" en is vervaardigd van polyester en 
zilverzand met kleurpigment en is ook geschikt voor buiten

Minimumbedrag 100 euro

Kavel 43
Kunstenaar Maria Stams
Omschrijving Titel: ‘Samen in één’. Keramiek op stenen sokkel. Ca. 50 cm. Maria

is oud-medewerkster van Stichting Welzijnszorg voor Gehandicapten
in OZL en professioneel kunstenaar. In ruwe vormen legt zij veel 
impressie; daarin spreekt haar sociaal gevoel voor de medemens.

Minimumbedrag 55 euro

KUNSTVEILING

Er zijn nog werkstukken toegezegd maar op het moment van het samenstellen van de catalogus is de benodigde informatie
nog niet aanwezig. Op de dag zelf zijn alle ter beschikking gestelde stukken te bezichtigen en hebben ze een kavelnummer
om op te bieden. Alle werken zijn gratis beschikbaar gesteld voor het goede doel. Menig werkstuk kent in de openbare ver-
koop een prijs die vele malen hoger ligt dan de minimale vraagprijs is bij de kunstveiling vsn Stichting Jonathan. 

[Colofon]

Jonathan Nieuws © is de periodieke 

nieuwsbrief van Stichting Jonathan.

Adres Rijksweg 14-L, 6267 AG Cadier en Keer

T [043] 407 32 97

E stichtingjonathan@xs4all.nl
W www.stichtingjonathan.nl

Productie HBPR.nl

Druk hoenenenvandooren.nl

Donaties Stichting Jonathan kunt u 

ondersteunen via een sponsor activiteit 

of een financiele bijdrage op:  

IBAN NL53 rabo 0138 7468 34

BIC rabo nl24

Stg. Jonathan is door de 

Belasting dienst erkend als 

ANBI-instelling. 

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. 


