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Tussen 17 november en 4 december is in het Van Abbe Museum te Eindhoven de 
exposite GERAAKT te bewonderen. Deze bijzonder zintuigelijke tentoonstelling is tot 
stand gekomen in samenwerking met de Stichting KUBES. Een stichting die zich 
inzet voor cultuur voor en door blinden en slechtzienden. (Wist u dat in Nederland 
zo’n 350.000 mensen blind of slechtziend zijn?) 

Er is werk te bewonderen (en bevoelen) van visueel gehandicapte kunstenaars, die 
speciaal voor deze tentoonstelling een nieuw werk vervaardigden, dat is geïnspireerd 
op de museumcollectie.  
 
Ik – McLaurens - ben zeer vereerd dat mijn werk – VOELENPLUSKIJKEN – hier drie 
weken lang te zien is voor een breed publiek. Want hoewel mijn wandreliëfs 
c.q. voelobjecten in eerste instantie bedoeld zijn om mensen met een visuele 
handicap te raken, kunnen zij ook aangenaam overkomen bij diegenen die wel over 
een goed gezichtsvermogen beschikken. 

VOELENPLUSKIJKEN is een object, dat de zintuigen voor het betasten en het zien 
wil uitdagen, eventueel in combinatie. Zo probeer ik de emotie die ik er gedurende 
ruim 9 maanden toegewijde en gestage dagelijks arbeid in heb gelegd, tastbaar te 
maken.  
 
Ik zou het zeer op prijs stellen als u tussen 17 november en 4 december een gaatje 
in uw agenda zou kunnen vinden om met eigen ogen (en andere zintuigen) mijn 
meest recente werk te komen bekijken.  

Daarbij is het goed om te weten dat op donderdag 17 november in het Van Abbe 
Museum te Eindhoven de eerste RAAK Stimuleringsprijs wordt uitgereikt door 
minister Jet Bussemaker. De RAAK-Stimuleringsprijs is een samenwerking tussen 
het Oogfonds, Dedicon en het Van Abbe Museum en heeft ten doel om musea te 
stimuleren (een deel van) de collectie toegankelijk te maken voor blinden en 
slechtzienden. 

De opening van de tentoonstelling GERAAKT en prijsuitreiking van de RAAK 
stimuleringsprijs is op donderdag 17 november vanaf 13:00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Daarna is er een borrel in het museumcafé. Het museum is die dag tot 21.00 uur 
geopend. 

Ik hoop van harte u tussen 17 november en 4 december in Eindhoven te ontmoeten. 
Mochten we elkaar niet treffen, dan zou ik uw feedback – bij voorkeur op mijn 
Facebook-pagina - bijzonder op prijs stellen. 

Een vriendelijke, vrolijke, vreedzame groet. 

McLaurens 
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