
Voor meer informatie over dit inspirerende initiatief: 
https://hermanvanveenartscenter.com/ontdek-het-arts-center/gallery/

Een jaar lang hadden wij 

zo'n tachtig schilderijen 

van Toon Hermans in huis.

Er zijn veel mensen komen kijken, 

vooral zij die zich Toon herinneren 

als de grote theaterman die hij was 

en nu ook eens zijn schilderwerk konden zien. 

Een bezoeker schreef in ons gastenboek: 

En nu ligt Toon doodgewoon 

onder het gras naast zijn Riet, 

maar wie hij was, vergeet dat niet. 

Wij hebben een deel van Toons werk 

aangekocht als herinnering 

aan deze grote muzeman. 

Werk dat vanaf december 

als eerbetoon  te bewonderen blijft 

op onze tweede etage.
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Lot de wereld rond

Een prachtige dag! Het eerste verkochte exemplaar 
van Lot de wereld rond werd op 4 oktober gegoten 
door bronsgieter Custers. Beeldhouwer Julia Berger 
die dit beeld aan Lot's Foundation schonk en Saskia 
Klomps, directrice van Lot's Foundation alsook de 
koper van het te gieten beeld waren hierbij aanwezig. 
Het volledige maakproces, in de verloren-was methode, 
werd door de bronsgieter stap voor stap uitgelegd. Bij 
de stralingswarmte van het vloeibare brons genoten wij 
van dit adembenemend schouwspel. De opbrengsten 
van de verkoop van de gelimiteerde oplage van dit beeld 
komt Lot's Foundation ten goede. Lot's Foundation wil 
kinderen, waar dan ook, vertellen wat hun rechten zijn. 
In 2016 kreeg Julia Berger de vraag om een sculptuur te 
ontwerpen voor Lot’s Foundation. Lot, een !ctief meisje 
dat de wereld rondreist om kinderen te laten ontdekken 
wat hun rechten zijn. Julia: "Een van mijn mooiste 
opdrachten ooit." Lot’s Award wordt tweejaarlijks 
uitgereikt aan een organisatie die zich op bijzondere 
wijze inzet voor de kinderrechten. In 2016 werd het 
eerste Award uitgereikt aan de Johan Cruij" Foundation, 
in 2018 aan Stichting Het Vergeten Kind. Vanwege 
corona is de Award uitreiking erna uitgesteld. In 2023 
hopen we het volgende Award te mogen uitreiken. Het 
beeld staat geëxposeerd in onze Galleryshop. Onze 
gastvrouwen helpen u graag ter plaatse verder om uw 
eigen unieke exemplaar te bestellen en uw gietsessie in 
te plannen. "Gaat het de kinderen goed, dan gaat het de 
wereld goed."

Vijf dagen later... bij bronsgieterij Custers! De geboorte 
van Lot in brons, bijna klaar om de wereld rond te reizen! 
De twaal#arige Lot is een nieuwsgierig en dapper meisje. 
Ze geeft om de wereld en de mensen om haar heen. Later 
wil ze journalist worden. Haar ouders zijn gescheiden. 
Haar moeder komt uit Nederland en is lerares. Haar 
vader komt uit Curaçao en is vrachtpiloot. Soms mag 
ze met hem mee op reis. In !lmpjes en verhalen vertelt 
ze over het leven van kinderen en over hun rechten. Lot 
hoopt kinderen te inspireren om hun eigen verhaal te 
vertellen, er met elkaar over te praten net zolang totdat 
die kinderrechten worden nageleefd. 

Toon

Saskia Klomps, Gerda van der Burg en Julia Berger 
bij Bronsgieterij Custers
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