Project Ramses Shaffy Huis
Op 7 april jl. was de eerste Open Dag voor de toekomstige bewoners van het
Ramses Shaffy Huis.Een project voor jonge (internationale) kunstenaars talenten en oudere
ervaren kunstenaars!
Liesbeth List: “Een unieke plek in Amsterdam, gelegen aan het IJ, een plek waar jong en oud
samen wonen, samen werken, exposeren en elkaar inspireren. De kunst van gelukkig oud worden.
De vleugel van Ramses Shaffy krijgt eenvaste plek in de sociëteit Ramses Shaffy Huis, samen
musiceren en kunst bedrijven. Dit gaat een plek worden waar ook ik me thuis voel en waar ik
zou kunnen wonen. Je woont en werkt in deze stedelijke omgeving, actief als oudere kunstenaar
doordat je midden in maatschappij blijft staan. Een plek aan het IJ, tegenover Panama, Lloyd Hotel
en naast broedplaats Wilhelmina. Hier kun je tevreden en met de zorg omringd oud worden.“
Ed Cools: “Dit is een burger initiatief vanuit Liesbeth List, Ed Cools (oud directeur van het Sarphati
huis) en Siep de Haan. Bestuur van stichting Ramses Shaffy Huis bestaat uit: Liesbeth List
(voorzitter), Ed Cools (vice-voorzitter) en Siep de Haan (secretaris). We worden ondersteund door
Bernadette Zevenhuizen. Stichting RSH is in 2013 opgericht en vandaag presenteren we ons
Ramses Shaffy Huis. Voor ons als bestuur geldt het motto dat jong en oud, samen met sjiek en
sjofel kunnen samenleven en werken in één gebouw. Het bovenste deel van het gebouw is
bestemd voor 66 woningen in de vrije huursector en de laagste vier verdiepingen zijn ingericht met
sociale huurwoningen (93). Wij denken dat wonen in dit complex de levensvreugde verhoogt.
Eén ons kunst & cultuur scheelt voor ouderen een kilo aan zorg.“
Siep de Haan: “In dit unieke project werken we samen met corporatie Stadgenoot, de gemeente
Amsterdam, Bureau Broedplaatsen en de Zorggroep Amsterdam Oost. De jonge talenten zijn
onder meer afkomstig van de top kunstopleidingen van Amsterdam: De Rijksacademie van
Beeldende Kunsten, de Gerrit Rietveld Academie, het Sandberg Instituut, de Amsterdamse
Hogeschoolvoor de Kunsten en WOW Amsterdam. De oudere en ervaren kunstenaars en
artiesten of kunstminnenden werken samen met de jonge toptalenten. Elkaar inspireren op het
gebied van kunst, cultuur en wetenschap, samen lezingen organiseren, gezamenlijk elkaars werk
exposeren. Dit alles in de sociëteit van het Ramses Shaffy Huis. Dat is voor ons een belangrijke
toegevoegde waarde van dit project.”
Oudere kunstenaars die nog willen meedoen aan deze kleinschalige en kunstzinnige woon-en
zorg gemeenschap, kunnen zich aanmelden via info@ramsesshaffyhuis.nl of
www.ramsesshaffyhuis.nl.
Toekomstige
bewoners moeten wel
de doelstelling van de
stichting RSH
onderschrijven en
voldoen aan de
criteria voor bewonen
van sociale
huurwoningen
(passend binnen de
wettelijke normen qua
inkomen etc.).

