
Kunstveiling Havenzicht
Soms zijn dromen geen bedrog

Ontmoetingskunstenaars Ron Blom en Willem van Hest bedachten samen met CVD Havenzicht een groot 
kunstproject rond de dromen van dak- en thuislozen. 
Dromen komen vaak niet uit. Dromen zijn vaak bedrog.
Maar een al meer dan 10 jaar oude droom: een nieuw en menswaardig Havenzicht is aan het uitkomen.
Het oude gebouw aan de Willem Ruyslaan in Rotterdam-Kralingen is gesloopt en in afwachting van het 
nieuwe, helemaal op de wensen van de gebruikers van Havenzicht toegesneden gebouw, is er een nu een 
tijdelijke huisvesting tegenover de zandvlakte waar de oude school stond.
Eén van de onderdelen van het kunstproject was schilderworkshops die de kunstenaars en de 
vrijwilligersorganisatie de Knopendoos gaven. 

Nieuwe computers
Op zaterdag 10 november worden deze kunstwerken, zeefdrukken van het kunstenaarsduo en portretten 
van bezoekers en werkers van Havenzicht geveild. 
De opbrengst zal worden gebruikt om computers te kopen voor de dak- en thuislozen. 
De computer is een onmisbaar onderdeel geworden in de zoektocht naar een beter leven: vooral een huis 
en een baantje.

Gerard Schuiling en Kees Vrijdag
De voorzitter van deelgemeente Kralingen-Crooswijk Gerard Schuiling zal de tijdelijk huisvesting openen en 
Kees Vrijdag van de Rotterdamse Kamer van Koophandel zal de veiling in goed banen leiden.

Kunst-Veiling Havenzicht op zaterdag 10 november 2007 van 13.00 tot 16.00 
Willem Ruyslaan te Rotterdam

Kijkdagen op 8 en 9 november van 15.00 tot 16.00 uur

zaterdag 10 november:
13.00 uur:  Welkom met koffi e in Havenzicht; mogelijkheid tot het bekijken van de videofi lm over  
  ‘the making of’ de te veilen kunstwerken; muzikaal omlijst door straatmuzikanten
13.30 uur: Openingsinterview met teamleider Sheena Jansen: waarom deze veiling? 
  Hoe staat het met de plannen?
13.40 uur: Openingshandeling van de tijdelijke huisvestiging
14.00 uur: Opening veiling: start bedrag € 20 per werk
14.45 uur: Pauze met muzikaal intermezzo straatmuzikanten
16.00 uur: Einde

Verdere inlichtingen: 
CVD Havenzicht - Sheena Jansen 4147160

Zie voor dagboekverslagen en foto’s: 
www.deontmoeting.eu 


