
Informatie over de exposanten

Herma Weerstra heeft na jaren het 
schilderen - het spelen met kleuren 
zoals Herma zelf zegt - weer 
opgepakt. Speciaal voor de blinde en 
slechtziende medemens heeft ze 
voor deze expositie twee tastbare 
creatieve bijdragen geleverd met de 
titels: 'Netjes en (on-)gesluierd', 
zodat blinden, slechtzienden en ook 
kinderen zich hopelijk kunnen 
verwonderen.

Adri Benschop is ruim 30 jaar geleden begonnen met 
fotograferen. Een aantal fotografie-opleidingen en zijn 
lidmaatschap van een fotoclub hebben zijn techniek verbeterd en 
hem leren kijken naar zijn omgeving. Adri fotografeert de natuur, 
personen, architectuur, landschappen en close-ups. Op 
www.adribenschopfotografie.blogspot.com/     vindt u meer 
informatie over Adri en zijn (manier van) werken.

Esther Witteveen maakt 
kleurrijke schilderijen in 
acrylverf. Ze kiest graag 
onderwerpen uit de natuur, die 
ze in meer of mindere mate 
abstraheert. Haar werkstukken 
hebben een levendige en warme 
uitstraling. Van verkochte 
werken doneert ze een deel van 
de opbrengst aan TEAR, een 
organisatie die wereldwijd 
kerken steunt in de strijd tegen 
armoede en onrecht. Meer 
informatie, foto's en prijzen 
vindt u op 
www.estherwitteveen.exto.nl
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Hetty Meerens is de 
bedenkster van 
'CharLily'. 'CharLily' 
produceert diverse 
soorten decoraties en 
sieraden, allemaal 
gemaakt van oude 
binnenbanden van 
fietsen. Op deze manier 
wordt het milieu 
gespaard. Deze 
producten worden weer 
verkocht en de opbrengst 
van de producten gaat 
naar het goede doel, 
namelijk KiKa. 

De naam CharLily is samengesteld uit twee woorden: Charity en Lily. Het woord Charity, oftewel 
liefdadigheid, is uiteraard gekozen omdat deze actie is opgezet voor het goede doel. Het woord Lily, 
oftewel lelie, is gekozen omdat het allemaal begonnen is met het maken van lelies van oude 
fietsbanden. Vrij vertaald betekent CharLily dus zoiets als "lelies voor het goede doel". Op 
www.charlily.nl.nu     vindt u meer informatie over de producten, de verkoop ervan, het goede doel 
Kika en de te volgen workshops.
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