Als ik zing en drum, ben ik
gelukkig
Maurice Linders houdt van variatie in zijn leven, van
nieuwe uitdagingen. Daarom heeft hij zich aangemeld
voor het project Kunstkracht 21. In de projectpilot
Kunstkracht 21 van RICK, in samenwerking met Kr8tig,
ontdekken jongvolwassenen onder intensieve en
professionele begeleiding wie zij zijn, waar hun talenten
liggen en waar ze gelukkig van worden. Maurice vertelt
wat hij door dit project ontdekt heeft.
‘In de workshop muziek speelden we als groep samen het
nummer ‘Smoke on the water’ van Deep Purple. Als ik
daar aan terugdenk krijg ik weer kippenvel. De meesten
van ons hadden nog nooit een instrument bespeeld, maar
het klonk fantastisch. Zo zie je maar dat er veel meer
mogelijk is dan je zelf soms denkt.
Hoewel ik best goed kan tekenen en schilderen, hou ik
toch het meest van muziek. Als ik aan het zingen of
drummen ben, voel ik me gelukkig en wordt mijn lichaam
helemaal rustig. Dan kan ik de hele wereld aan. Vaak
wordt nog gedacht dat je niks kunt als je een licht
verstandelijke beperking hebt. Nou, ik kan je zeggen: ik
kan veel meer dingen wel dan niet. Lekker wandelen,
werken in de bakkerij en in de horeca, muziek maken.
Allemaal dingen waar ik blij van word. Ik hou van variatie
in mijn leven, van nieuwe uitdagingen. Daarom heb ik me
bij RICK aangemeld voor dit project. En ik heb er geen
seconde spijt van gehad. De sfeer in de groep was
geweldig en ik heb nieuwe dingen geleerd. Schilderen kon
ik al, maar nog niet in meerdere lagen over elkaar. En ik
heb nog iets ontdekt. Ik wil heel graag leren gitaarspelen.
Of ik nog meer dromen heb? Jazeker. Mijn grootste wens
is om als drummer in een big band mee te spelen, je weet
wel: zo’n supergroot orkest. Dat zou fantastisch zijn.’

Maurice voelt zich gelukkig als hij drumt

Over de partners
RICK brengt mensen in elke fase van het leven in beweging
met kunst en cultuur. Via kunst leer je jezelf en de wereld
kennen. Je ontdekt wie je bent en wilt zijn. Kr8tig biedt
begeleiding en zinvolle dagbesteding aan mensen die
(tijdelijk) de regie over hun leven kwijt zijn. Het betreft een
maatwerktraject waarin per levensgebied doelen gesteld
worden die bijdragen aan de zelfredzaamheid en eigen
regie. Samen bekijken de partners hoe ze het project
Kunstkracht 21 de komende drie jaar kunnen inzetten om
jongeren met kunst in hun kracht te zetten. Kijk voor meer
informatie op www.rickraakt.nl en www.kr8tig.nl.

