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Stichting Stiksoep
Ooysedijk 55
6522 KV Nijmegen

Algemeen
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Stiksoep. De stichting is in 2012 opgericht met als
doel de plastic soep terug te dringen in onze rivieren en oceanen. Dit via kunst en educatie
op scholen, in publieke ruimtes en festivals.
Stiksoep doet dit door middel van het organiseren van kunstzinnige activiteiten, het
onderhouden van contacten en het realiseren van projecten.
De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft geen personeel in dienst.
Bestuurswissel
Om te voldoen aan de ANBI, Fair Practice code en Culture of Governance Code is de
oprichtster Anita Waltman uit het bestuur gestapt. Zij wil graag aan de uitvoerende kant van
de stichting opereren om projecten te bedenken en soms ook uitvoeren. Zij gaat nu verder
als directeur en uitvoerend kunstenaar/organisator. Lesley Blankendal is ons nieuwe
bestuurslid.
Administratie
De administratie wordt gedaan door Anita Waltman. In het bestuur van Stiksoep zit oa
accountant Helma Poos van Konings & Meeuwissen. Deze jaarrekening is gemaakt door
Helma van Konings & Meeuwissen en het verslag door Anita Waltman.

Bespreking van de activiteiten
In 2018 besloten we naast ons Plastic Soup verhaal ook het maatschappelijke vraagstuk van
de vervuiling dmv overschot aan kleding aan te pakken. Dit past perfect in onze opzet om
maatschappelijke vraagstukken via kunst en educatie aan de orde te stellen. Plastic Soup is
door steeds meer organisaties opgepakt al is het nog niet op de unieke manier van ons
concept. Het vraagstuk over kledingoverschot is nu nog onderbelicht en heeft onze inzet
nodig om het meer aan te kaarten.

In 2018 hadden we voor het eerst een educatief jaar rondom duurzame mode met grote
projecten voor het Green Capital Fashion jaar van Nijmegen. We maakte een
schoolprogramma met theorie gevolgd door kunstzinnige workshops. Dit programma wilde
we in 2020 uitrollen samen met het project ModeMonster. Door corona restricties is dit
helaas niet doorgegaan. Het vindt nu plaats in mei/juni 2022. ModeMonster is een groot
community-art project waar we een groot monster bouwen van oude kleding. Het bouwen is
met scholieren en algemeen publiek in de binnenstad op een groot plein. Daarnaast zijn er
exposities en masterclasses over duurzame mode en is er een lesprogramma aan gekoppeld.
We startte in 2020 met het project Stiksoep goes to Thailand. Angela Vissers ging naar
Thailand om een internationaal samenwerkingsproject te onderzoeken. Zij sprak met diverse
potentiële partners. Met Trash Heroes, lokale overheid, lokale ondernemers, kunstenaars
ea.. Ze bezocht een school en gaf er een gastles, daarnaast bespraken we een educatie
programma voor tijdens de uitvoering van het samenwerkingsproject. We gaan in Koh Chang
een festival opzetten met het bouwen van een community-art project en exposities rondom
het thema Plastic Soup. Door corona werd dit verschoven naar 2021. We hopen het nu in
december 2021 te kunnen realiseren.
Door corona is er weinig gebeurd. We hadden ook een samenwerking met RAGweek
Utrecht. Ook de RAGweek was door corona geheel online. We kregen nog wel 50% van de
opbrengst als donatie voor onze projecten.
Alle schoolprogramma’s die we hadden gepland in 2020 werden afgelast. We verwachten
dat het schooljaar 2021-2022 wel weer wat mogelijk is.
Voor vragen over dit verslag kunt u terecht bij:
Anita Waltman, info@stiksoep.nl, mobiel 06-45110676

