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We	  hebben	  veel	  gedaan	  in	  het	  afgelopen	  jaar.	  

Allereerst	  nam	  Buro	  jan-‐ZE	  het	  gehele	  jaar	  deel	  aan	  de	  LolaLik,	  een	  broedplaats	  in	  
het	  voormalige	  hoofdgebouw	  van	  de	  Bijlmerbajes,	  gelegen	  pal	  naast	  
Asielzoekerscentrum	  (AZC)	  op	  de	  Wenckebachweg	  te	  Amsterdam.	  	  

Binnen	  de	  LolaLik	  werkte	  Buro	  jan-‐ZE	  verder	  aan	  het	  Huis	  der	  Afvalligen.	  	  
	  

	  to	  inhale/duiker	  
	  
We	  hebben	  aan	  verschillende	  sculpturen	  gewerkt,	  gemaakt	  van	  afvallig	  materiaal	  in	  
en	  rond	  de	  LolaLik;	  	  pal	  voor	  de	  ingang	  van	  het	  gebouw	  ontstonden	  naar	  aanleiding	  
van	  een	  workshop	  met	  nieuwkomers	  de	  Tafels	  van	  Babel,	  een	  babylonische	  
samenspraak	  op	  een	  vluchtheuvel.	  Buro	  jan-‐ZE	  was	  onderdeel	  van	  het	  kunst-‐	  en	  



muziek	  festival	  Vrijplaats	  met	  installaties	  in	  de	  cellen,	  sculpturen	  en	  performances.	  	  
De	  	  voormalige	  pistolenkast	  bij	  de	  ingang	  van	  het	  gebouw	  werd	  een	  tempel	  der	  
Afvalgoden,	  waarin	  iedereen	  zijn	  of	  haar	  eigen	  Afvalgod	  kon	  plaatsen.	  	  De	  z.g	  
cellenroute	  met	  werk	  van	  diverse	  kunstenaars	  uit	  de	  Lola	  Lik,	  was	  tot	  het	  einde	  van	  
het	  jaar	  te	  bezichtigen.	  Af	  en	  toe	  heb	  ik	  meegedaan	  met	  het	  geweldige	  kinderatelier	  
in	  het	  AZC,	  wat	  heel	  eerzaam	  was.	  
	  
Buro	  jan-‐ZE	  was	  bij	  twee	  internationale	  symposia.	  In	  London	  (	  let	  op	  de	  slides	  van	  de	  
voortreffelijke	  lezing	  van	  ons	  ‘	  core	  team	  member’	  	  James	  Baker)	  
http://www.smartcitiesandwaste.com/doku.php?id=london	  en	  in	  Bangor	  .	  In	  
laatstgenoemde	  stad	  waren	  uit	  Nederland	  	  James	  Baker,	  Ml	  Vandenput,	  Ida	  
Voorthuis,	  Helena	  Koning,	  Tilmann	  Meyer-‐Faje	  en	  Paul	  Koenen	  en	  onze	  ‘	  advisory	  
board	  member’	  prof	  Jeanne	  de	  Bruijn	  aanwezig.	  	  	  
http://www.smartcitiesandwaste.com/doku.php?id=bangor	  
Ik	  heb	  het	  werk	  van	  de	  diverse	  kunstenaars	  uit	  het	  smARTcitiesandwaste	  netwerk	  
aldaar	  gepresenteerd.	  Hierin	  vindt	  u	  ook	  een	  korte	  verwijzing	  naar	  het	  werk	  van	  Rii	  
Dalitz,	  een	  belangrijke	  deelnemer	  aan	  de	  denkkring	  van	  Buro	  jan-‐ZE.	  Klik	  hier	  voor	  de	  
pdf:the	  Dutch	  smARTties	  and	  the	  wasted	  people	  of	  kijk	  voor	  nog	  meer	  informatie	  op	  
de	  website	  http://www.smartcitiesandwaste.com/doku.php	  ,	  waar	  ik	  het	  gehele	  jaar	  
aan	  heb	  meegewerkt.	  
	  
Ook	  dit	  jaar	  deed	  Buro	  Jan-‐ZE	  mee	  aan	  de	  tentoonstelling	  in	  het	  Ecodorp	  te	  Bergen	  
tijdens	  de	  kunsttiendaagse.	  
Samen	  met	  James	  Baker	  en	  met	  medewerking	  van	  Chemelot	  Maastricht	  is	  er	  hard	  
gewerkt	  aan	  een	  H2020voorstel	  -‐wat	  helaas	  niet	  is	  gelukt-‐,	  zijn	  de	  statuten	  voor	  een	  
internationaal	  bedrijf	  en	  een	  voorstel	  voor	  een	  vervolg	  voor	  het	  
smartcitiesandwastenetwerk	  geschreven.	  	  	  
Hoewel	  Buro	  jan-‐ZE	  langer,	  dan	  in	  eerste	  instantie	  was	  toegezegd,	  in	  de	  LolaLik	  kon	  
verblijven,	  moest	  toch	  opeens	  voor	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  het	  pand	  worden	  verlaten.	  	  
Buro	  jan-‐ZE	  is	  neergestreken	  voor	  een	  werkperiode	  	  van	  in	  elk	  geval	  vijf	  maanden	  	  in	  
de	  Vluchtmaat.	  http://vluchtmaat.nl/	  
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