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Concept en doel van de MMM

De MeeMaakMand is tot stand gekomen met fondsen van het wijkplatform 
Haagse Beemden en door de samenwerking van Datisdusdekunst, De 
Nieuwe Veste, Graphic Tales en 4 lokale kunstenaars: Natasja, Zjozee, 
William en Thea.. (rest tekst komt nog)  

De Mand is een idee van Datisdusdekunst, een bedrijf uit de Haagse 
Beemden zelf dat zich richt op de gunstige invloed van kunst op gezondheid.  

De Mand is bedoeld voor iedereen die thuis zit en in de donkere 
wintermaanden wel wat lichtpuntjes kan gebruiken.  

Deelnemers kregen 2x een Mand, welke zij daarna door mochten geven aan 
iemand anders. 



Onze vragen voor de evaluatie:

Is het aangeslagen? 

Moeten we doorgaan? 

Op welke manier?  

Hoe nu verder? (vorm, 
frequentie)



Evaluatie methode 

Bij elke mand zat een korte vragenlijst met 4 vragen:  

1. Waar werd je het meest blij van? Waarom? 

2. Wat mag van jou uit de mand? Waarom? 

3. Heb je nog tips? Voor Kunstopdrachten en Voor overig in de mand? 

4. Zou je vaker een mand willen ontvangen:  ja/nee. Zo ja. Hoe vaak?

In totaal werden er 35 vragenlijsten ingevuld ontvangen, deze zijn verwerkt in 
dit rapport. 
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Resultaten vraag 1 en 2 



Uitspraken

Meest blij van “Alles”:  
Omdat het een mooi cadeau is, inspirerend. Blij van het idee op zich, ik voelde me 
gezien. Het buurtinitiatief zelf, omdat het aanzet tot activiteit. Alles is leuk, er mag 
niets uit. Dankzij de 2e mand, nog meer dan de eerste keer, lekker gaan knutselen, 
de drempel was lager - materialen inspireerden om het eind resultaat los te laten. 
Het krijgen van de mand, gezellig om te ontvangen. Blij van bijna alles, weer allemaal 
verschillende leuke ideeen. Spannend om iets te krijgen waarvan je niet weet wat er 
allemaal in zit. 

Wat mag er uit de mand “Niets”:

Zo is er voor iedereen iets te doen. Het zijn nieuwe uitdagingen, waar je anders niet 
aan denkt. Voor elk wat wils (2x). 



Opvallende items en opmerkingen

Puzzels: 6 voor, 5 tegen.  
Voor: Heerlijk om te doen. Was erg lang geleden en fijn om samen met mijn dochter te doen. Ik hou van 
puzzels leggen.  
Tegen: Teveel stukjes en geen plek. Puzzel heeft niets met kunst te maken. Omdat de puzzel uit elkaar viel.  

Spellen: 1 voor, 6 tegen.  
Voor: Het kwartet was leuk.  
Tegen: Desktopvoetbal is niet mijn ding. Gezelschapspel, ik ben alleenstaand. Spel kan je niet alleen doen 
en in deze tijd ben je dat vaak. Spel, want je kunt het niet alleen doen. Omdat ik alleen ben. 

Klei: meest populair: 10 voor, 2 tegen.  

Ook populair: de kunstopdrachten, canvas en verf, puzzel en de 
mandela.  

Minder geliefd: spel, puzzel en boek. 



Zou je vaker een mand willen ontvangen? 

24 x 9 x

JA NEE



• zo vaak als maar kan; 

• 1x / maand (14x);  

• om de 8 weken;  

• 1x / kwartaal (4x); 

• 1x / 3 weken (2x).  

• ik heb tijd nodig om alles te 
doen en te lezen;  

• ik was verzadigd na 2x;  

• tip: maak een mannenmand;  

• merkte dat ik minder 
creatief was (2x). 

Zo ja, hoevaak? Zo nee, waarom? 





Tips van de deelnemers

❖ Stenen beschilderen. 
❖ Gedicht maken bij kunstwerken of andersom / woordkunst.  
❖ Moodboard van bepaald thema. Kunstenaar centraal zetten met 

verschillende opdrachten erbij.  
❖ Zentangle 
❖ Handletteren 
❖ Pimp een oude schoen 
❖ Houten plankje figuur maken met spijkers en met wol omwikkelen.  
❖ 1 persoon start een verhaal en de volgende schrijft verder, een doorgeef-

verhaal.  
❖ Creatief denken, de denkvierkanten.  
❖ Gedichtenbundel om aan te vullen, dagboek Haagse Beemden. 



Tips deel 2

❖ Wat doe je met het eindproduct van keramiek klei? Bij wie afbakken? 
Kosten?  

❖ Keien schilderen, zie voorbeeld in de mand. Leuk voor kinderen en 
volwassenen en makkelijk/toegankelijk en weinig materiaal nodig. 

❖ Meer recepten toevoegen. Als iedereen er 1 toevoegt wordt de verzameling 
steeds groter. 

❖ Kleine toegankelijke activiteiten voor als je niet fit bent.  
❖ Puzzel boekje met potlood. Potlood en kalkpapier.  
❖ Relieken zoeken en tekenen.  
❖ Collage vanuit een oud tijdschrift/krant nav thema. 
❖ Ik vind het plakken en schrijven leuk, kleien spannend. 
❖ Iets meer uitleg bij de opdrachten. Meer voorbeelden en inspiratie. 



Tips deel 3

❖ Meer knutsel activiteiten. 
❖ Textiel en fotografie.  
❖ Gezamenlijk borduurwerk dat met de mand mee reist. 
❖ Ik merkte dat ik bij Vergeet me nietje actiever was. Eigenlijk ook best 

gezelliger. Meer stimulatie door alle idee van deelnemers die geplaatst 
werden. 

❖ Erg veel genoten van leesboek, kwartet en archiefkaarten en Kapel-puzzel. 
❖ Schilderen van opdrachten.  
❖ Meer puzzels. 
❖ In herfst meer met bladeren, zand etc… zomer meer met strand. (2x) 
❖ Borduren.  
❖ Recept.



Tips deel 4

Macramé en knopen. Meer iets voor in huis. 
Vooral creatieve opdrachten. 
Jullie materialen hebben mij geïnspireerd, ik maak mozaïek met de 
memoriekaarten. Het tekenen is weer losgemaakt bij mij. 
Kantklossen. Ik heb daar een instructiefilmpje bij. 
Graag kunstopdrachten en kruiswoordraadsels. 
Mand is ook mooi en handig! 
Dotpainting (2x) is ook meditatief.  
Mooie foto’s van Breda.  
Intuïtief schilderen: op een fijne plek 
Meer aandacht voor de Facebook pagina!


