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Nieuwsbrief ‘special’ februari 2012
Als Kunstkring Gaasterland hebben wij een extra editie van onze nieuwsbrief voor u. Marius Kingma (geboren
en getogen in Balk) en zijn vriendin Wendela Huisman hebben ons de mailing gezonden van hun droom: ‘Een
betere toekomst voor kinderen in Azië’. Deze droom gaan zij daadwerkelijk proberen te realiseren. Een dapper
besluit van twee jonge mensen en voor ons een reden om deze maand een special te verzenden aan u als
kunstenaar en/of kunstliefhebber.

PASSIE VOOR BEELDENDE KUNST
HART VOOR EEN BETERE WERELD

ALTER EGO ― BEELDENDE KUNST: Jong beeldend kunstenaar Marius Kingma (26) en zijn vriendin Wendela Huisman
(23) hebben hun passie voor kunst, goede doelen en reizen samengebracht in Alter Ego.
MISSIE: Alter Ego – Beeldende Kunst heeft de missie om geld in te zamelen voor de toekomst van kinderen in Azië

alsmede het voor een breed publiek toegankelijk maken van kunst.
Deze missie willen zij op twee manieren volbrengen:
KUNSTVERKOOP : Allereerst verkopen zij de kunst van Marius, die ervaring heeft opgedaan op de Kunstacademie en
tijdens zijn studie Kunstgeschiedenis (Universiteit Utrecht), tegen de helft van de marktconforme prijzen die zijn kunst
normaliter waard is. Op deze manier willen zij kunst toegankelijker maken, om zo hun passie voor kunst met een breed
publiek te delen. Een persoonlijke opdracht, op basis van de kleuren en thema’s die u aanspreken, is ook mogelijk.
VRIJWILLIGERSWERK EN GOEDE DOELEN IN AZIË: De opbrengst van de schilderijen zal vervolgens
gebruikt worden voor een bijdrage aan een betere toekomst voor kinderen in Azië. Wendela heeft de afgelopen jaren veel
gereisd, is afgestudeerd in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en wil nu graag een actieve bijdrage leveren door
vrijwilligerswerk met kinderen te doen. 90% van de nettowinst zal dan ook gebruikt worden om het vrijwilligerswerk van
Marius en Wendela in Kirgizië en in Cambodja te bekostigen, waar zij drie maanden Engelse les zullen geven aan kinderen
op een lokale basisschool en middelbare school. De overige 10% van de nettowinst zal bovendien geïnvesteerd worden in
goede doelen op het gebied van kindgezondheid en educatie; doelen die zij onderweg tegenkomen op hun avontuurlijke
reis door India, Nepal en China. U als koper wordt uiteraard van hun avonturen op de hoogte gehouden, waardoor een
goede en persoonlijke investering van uw geld gegarandeerd wordt!
Kortom, Alter Ego – Beeldende Kunst biedt u de kans om moderne beeldende kunst te kopen tegen een toegankelijke
prijs, en mogelijk op basis van uw persoonlijke opdracht, terwijl u tegelijkertijd diverse goede doelen voor kinderen in Azië
steunt. Een expositie van de kunst van Alter Ego is vanaf dinsdag 28 februari 2012 te bewonderen in Hotel Jans te Rijs!
Deel in onze kunst, deel in ons avontuur! Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op onze expositie in Hotel
een van onze andere exposities in Limburg of Utrecht of op www.onsalterego.nl.

U kunt ons ook altijd bereiken op wendela@onsalterego.nl of marius@onsalterego.nl.
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