
COHOST 
t.a.v. Lilian Vis Dieperink 
per mail: lilian@stut.nl 
  
 
 
 
 
 
Datum: 17 juni 2020 
Betreft: Gouden C 
Ons kenmerk:  FCP/2020-U062 
Inlichtingen bij:  Nancy Scheeve 
 
 
 
Beste Lilian, 
 
We zagen afgelopen zaterdag hoe minister van Engelshoven de winnaar van de Gouden C 2019 
bekend maakte. De jury koos uiteindelijk voor ‘Re-fill your cup with authenticity’ van Sharina Gumbs.  
Maar wat ons betreft zijn alle 5 de nominaties winnaars. Wat ik zag zijn projecten waar bijzondere, 
nieuwe, verbindingen zijn gelegd en deelnemers de kracht van cultuurmaken ervaren. Het doet er niet 
toe wie je bent, wat je kunt of waar je vandaan komt: iedereen kan meedoen. Jullie hebben elk een 
eigen plan gemaakt en invulling hieraan gegeven. En met succes! Daar mag je trots op zijn. 
 
Graag deel ik wat jury en publiek over jullie project zeggen en zeg dit voort:  
 
Jury: 
“Je voelt de echtheid, dit komt recht uit het hart. Bijna als een schreeuw: hoor ons, zie ons. Deze 
bijzondere samenwerking is zowel sociaal-maatschappelijk als artistiek waardevol.” 
 
Publiek: 
“dit is een ultiem voorbeeld van vernieuwende inclusie. Samen met TBS patiënten, wijkbewoners en 
externe groepen een voorstelling maken waarbij mensen met elkaar in contact komen die anders 
grote afstand tot elkaar hebben. Stereotiepe beelden vanuit de samenleving over TBS patiënten 
worden voor onze ogen uiteen gespat.” 
 
Jurybeoordeling: 
Het ontroert om te zien hoe zij, in een kruisbestuiving van sectoren en doelgroepen, een artistiek 
hoogwaardig eindproduct maken, dat zo oprecht overkomt. Er zijn meer projecten waarin wordt 
gewerkt met mensen die van het gangbare pad zijn geraakt, maar zo diepgaand zie je het zelden. Het 
zou mooi zijn als dit stigma-doorbrekende project doorsijpelt naar andere klinieken en als motor kan 
werken. 
 
Ik wil jullie persoonlijk bedanken voor de tomeloze inzet om mensen de kans te geven cultuur te 
maken, hun creativiteit te ontwikkelen en trots op zichzelf te zijn. 
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Verder wens ik jullie veel succes met alle activiteiten en het verder uitdragen van cultuur voor 
iedereen. Iets dat wij als Fonds blijven toejuichen en ondersteunen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fonds voor Cultuurparticipatie 

 
 
Oeds Westerhof  
directeur-bestuurder a.i. 
 
 
 
 


