
De kunst is
om kunstenaar 
te blijven 

In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Deze week een 
portret van Annie Toscano, actieve 
deelnemer in het project Cultuur 
3.0 van de afdeling Samenleving 
& Stadsbeheer van de gemeente 
Oosterhout. Annie laat zien dat in 
ieder kind een kunstenaar schuilt. 

Annie Toscano

Nieuwsgierig geworden naar de kunstlessen van Annie en Godelieve? Deelname is gratis. 
In Weekblad Oosterhout en op na-school.nl vindt u de aankondigingen.
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Pablo Picasso heeft ooit gezegd – vrij vertaald - “Ieder kind is een 

kunstenaar. De kunst echter, is om dat te blijven”. Annie Toscano 

heeft jarenlang gewerkt als directiesecretaresse, maar sinds een 

aantal jaren zet ze zich met veel toewijding en liefde in om kinderen 

de kunstenaar in zichzelf te laten ontdekken. Ze legt uit: “Om verder 

te komen in het leven, is het belangrijk dat de linker- en rechterhelft 

van de hersenen samenkomen”. Het creatieve gedeelte van het brein 

stimuleren is een bekende en wetenschappelijk bewezen methode.

 

Twee gebeurtenissen in Annie’s leven leidden tot ‘kunstlessen’: de 

jongerenbus waar haar kleinzoon met veel plezier naartoe ging en 

de cursus aquarelleren die ze volgde. Annie’s kleinzoon is net 15 

geworden, maar toen hij een jaar of 7 was ontdekten ze samen het 

plezier van de jongerenbus. Dat die naar de kinderen toekwam was 

een cruciaal ingrediënt van de succesvolle formule, vertelt Annie. 

Zelf creatief bezig zijn gaf haar al langer veel plezier, en via H19 

leerde ze Godelieve Döll kennen. Het klikte direct tussen haar en de 

kunstenares. Al snel ontstonden plannen om samen de wijk in te 

gaan, met als terugkerend thema “Ieder kind is een kunstenaar”.

Annie vindt het heel belangrijk dat het werk echt uit het kind komt 

en dat de basis wordt gelegd door iemand die weet hoe je dat moet 

doen. Samen vormen Annie en Godelieve een uitstekend duo. Annie 

vraagt subsidie aan en regelt alle praktische zaken; Godelieve brengt 

tijdens de lessen werkelijk het beste in de kinderen naar boven. 

Talrijke fotoboeken van de kunstwerken van kinderen zijn daarvan 

bewijs. Verfijnd illustreert Annie het doel van hun kunstlessen: “Weet 

je, in deze tijd ontbreekt het een kind niet aan spullen. Als je iets 

maakt dat écht uit je binnenste komt, dat écht van jou is, dan blijft dat 

gevoel je voor altijd bij. Het geeft je zelfvertrouwen en is belangrijk 

voor het ontwikkelen van je eigenwaarde”. 


