
Marleen de Rooij
Ik vond het superfijn om te doen. 
De creatieve kant vond ik leuk en 
leerzaam. Daarnaast hebben we 
lekker gekletst, grapjes gemaakt en 
serieuze gesprekken gevoerd. Dat 
was natuurlijk niet de reden dat 
we bij elkaar zaten maar die kant 
was ook belangrijk.  Ben je in een 
zwart gat gevallen? Marleen moet 
hard lachen, maar geeft toe dat het 
toch wel zo is. Een half jaar lang 
was ik 2 à 3 keer per week zo’n 2 à 
3 uur aan het plakken. Ik vond het 
jammer dat die af was. Als er een 
nieuw project op stapel staat, ben 
ik er als de kippen bij.

Ruth Thieme
Ik heb ongelooflijk veel steentjes 
geknipt. Willemijn en ik waren 
het knipteam. Ik heb niet geplakt. 
Ik hield liever schone handen. 
Mijn man heeft een video van 
mij gemaakt dat ik op de bank zit 
en die naar onze dochter in het 
buitenland gestuurd. Ik vind het 
jammer dat de sofa klaar is, maar 
een half jaar is ook wel mooi. 
Ik heb nu weer tijd voor andere 
dingen.

Willemijn Oosterom
Ik heb het heel leuk gevonden om 
mee te werken aan die prachtige sofa. 
Ik heb vooral geknipt, maar ook een 
klein stukje blauwe lucht geplakt. Zo 
kan ik aan mijn kleinkinderen laten 
zien waar oma’s steentjes zitten. 
Geen zwart gat voor mij. Ik ben bezig 
mijn levensverhaal weer te geven via 
muziek, gedichten en schilderwerk. 
Het is bedoeld als levenstestament 
voor mijn kinderen.
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Paula de Nijs
De gezelligheid en de gesprekken 
vond ik fijn. Onder je handen 
iets moois laten ontstaan vond ik 
prachtig. Ik heb het druk met heel 
veel dingen, maar ik mis het wel. Ik 
vind het jammer dat het afgelopen 
is. Ik zou wel weer aan zo’n grote 
klus willen meedoen. 

Marjolein Springer
Ik vond het reuze gezellig en fijn 
om creatief bezig te zijn. Ik had nog 
nooit eerder gemozaïekt. De moei-
lijke stukken liet ik over aan de er-
varen mensen, maar het vullen van 
grote vlakken ging mij prima af. 
Als er weer geplakt moet worden, 
doe ik weer mee. Een zwart gat? 
Nee, niet echt. Ik maak kleding 
voor mijzelf en voor de stichting 
Lots en Dots. Daar gaat ook veel 
tijd in zitten.

Manon Vonk
Ik heb het onwijs leuke gevonden. 
Het was een super gezellige 
bezigheid in coronatijd, een 
activiteit die ook veilig kon 
worden uitgevoerd. De kwaliteit 
van iedereen is benut. De een is 
van het grote plakwerk en de ander 
van het gefriemel op de vierkante 
centimeter. Iedereen was bereid 
kritisch te kijken naar zijn eigen 
werk. Het was een super gezellige 
en enthousiaste groep.

Marlinda Weijers
Ik ben bij dit project gevraagd 
om het door de kunstenaar op 
de sofa aangebrachte “schilderij” 
te rasteren en zo te laten zien 
in welk patroon de gekleurde 
steentjes moesten worden geplakt. 
Ik ben beeldend kunstenaar en 
heb ervaring in het maken van 
mozaïeken. Ik heb de workshops 
voorbereid. Vervolgens heb ik de 
groep met veel plezier begeleid en 
advies gegeven als ze vast kwamen 
te zitten. Ik vond het een positief 
en goed team. Mijn applaus voor 
iedereen die aan de sofa heeft 
gewerkt.
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Oksana Stokolosa
Het was verslavend. Niet alleen 
het plakken, maar ook de gezellig-
heid. Met een team van enthousi-
aste mensen aan iets groot werken, 
geeft je een goed gevoel. Het was 
voor mij iedere keer weer een uitje. 
Ik heb nu wat vrije tijd over, dus als 
er weer iets te plakken valt, doe ik 
graag mee.

Marlijn van Erk
Het leuke waren voor mij de con-
tacten. Ik woon nu bijna een jaar 
in Gouda en het was fijn om op 
deze manier mensen te leren ken-
nen. Ook ben ik door de verhalen 
meer over Gouda te weten geko-
men. Ik vond het een leuke sociale 
bezigheid en daar heb ik nog geen 
alternatief voor gevonden.


