
de collectie uitbreiden. Er is nog zóveel te 

bedenken! Mijn grootste klant toe nu toe is 

een vrouw met zes dochters die voor al haar 

dochters iets heeft gekocht. Zo wil ik er 

nog wel meer, of mensen die hun armband 

lekker vol willen maken natuurlijk. Een jaar 

geleden had ik dit niet gedacht, toen was 

het toch nog een beetje grootspraak. Ja, 

hier word ik echt blij van.”

Marije Huijssen

Onderwijsprijzen
Tijdens de stafvergadering van april was er een mooie prijsuitreiking: de jaarlijks terugke-

rende SETQ-prijzen voor stafleden. Voor wie het begrip niet kent, de aiossen beoordelen 

jaarlijks de stafleden in hun rol als opleider. SETQ staat voor System of Evaluation of 

Teaching Qualities. De nr. 1 was ondergetekende, Mariska Rossius kwam op nr. 2, en 

Barbara Simons en Edwin Oei deelden de derde plaats. Als prijs kregen wij van de opleider 

Winnifred van Lankeren een handdoek met opdruk. Daarnaast natuurlijk eeuwige roem 

(nou ja, tot volgende jaar hopelijk). Barbara kreeg daarnaast nog een andere prijs: zij heeft 

het afgelopen jaar de meeste KPB’s (Korte Praktijk Beoordeling) afgenomen! Felicitaties 

voor een ieder, al voelt het zeer apart om mijzelf te feliciteren :).   

Nanko de Graaf

iets gaan opleveren, wil ik wel dagje minder 

werken om daar meer mee bezig te zijn.” 

Eigen ontwerp

Zoals bij veel kunstenaars kan er uit een 

gevoel iets heel moois ontstaan. Marion 

ging aan de slag en ontwierp een aan-

tal  prachtige Rotterdamse bedels met 

namen als: Kuipje, Rondje Maas, Run010, 

Brandgrens en Markthal. “Van mijn ontwer-

pen laat ik een 3D-tekening maken, als ik die 

goed vind, krijg ik vervolgens een 3D-print 

op ware grootte, een klein plastic geval-

letje. Daarmee kan ik zien of de bedel goed 

aan de ketting hangt. Als dat ook goed is, 

worden ze in zilver gegoten.” De gekleurde 

bedels zijn van glas, ook die ontwerpt 

Marion zelf. “Ik heb een glaskunstenares 

gevonden die de glasbedels voor mij op 

bestelling maakt, die zijn dus allemaal 

uniek. De kettingen en armbanden zijn van 

leer of rubber met een zilveren sluiting, die 

maak ik per bestelling zelf op maat.”

Blij van

Hoewel de reacties altijd positief zijn en ze 

af en toe iets verkoopt, loopt de zaak nog 

niet zoals Marion zou willen. “Ik heb mezelf 

drie jaar gegeven, dan mag het geen geld 

meer kosten. Ik ben best trots op wat ik al 

heb bereikt, ik heb de website 010bedels.

nl, om bekender te worden ben ik bezig 

met Instagram en Facebook en ik verkoop 

hier en daar iets. Met de opbrengst wil ik 
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