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Leeuwarden, 27 mei 2022 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Hierbij dienen wij een projectbeschrijving in met het verzoek of u vanuit het Nieuwe 
Stads Weeshuis hieraan een financiële bijdrage wilt verlenen. Ruim 5 jaar na het aan 
onze stichting gelijknamige project de 8ste Dag,  dienen wij  een verzoek voor een 
financiële bijdrage bij u in.  Wilt u deze aanvraag in behandeling nemen. 
 
Voor SKIP vragen wij u een bijdrage van € 10.700.  Dit bedrag vragen wij aan op een 
deelproject en -begroting van een totaalproject van 4 onderdelen.  Deze aanvraag is 
gerelateerd aan het onderdeel “Sloop”. En dat klinkt misschien verre van 
verwachtingsvol. Binnen dit project wordt aan de term “sloop” een hele andere 
uitvoerende invulling gegeven.  Ja, het gaat om actieve sloop. In plaats van bruut 
hakken en breken wordt het een theatrale handeling, met aandacht gedaan, die de 
schoonheid van deconstructie laat zien en aanleiding vormt voor het vertellen van 
verhalen. 
  
Het gaat om de sloop van het schip van papier-maché dat Marten Winters, samen 
met duizenden Leeuwarders in 2011 bouwde. Een schip met een sterke 
maatschappelijke en participatieve lading.  Ook nu vervult het schip weer een 
maatschappelijke rol en vragen we de bouwers van toen of ze willen helpen met het 
afbreken van het schip. Samen met hen gaan we terugkijken op wat er toen is 
gebeurd en vragen hoe is het hen daarna is vergaan? Op deze manier verzamelen 
we verhalen over toen en nu.  
 
De sloop, alle verhalen zijn via  de projectwebsite en live op de werf voor een breed 
publiek te volgen.  Daarnaast organiseren we een aantal thema-avonden in het schip 
en is er een expositie te zien met verhalen achter een aantal scheepsonderdelen en 
objecten, beide zijn toegankelijk voor het publiek  
 
Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, zijn wij natuurlijk altijd bereid om 
deze toe te lichten. Wij zien uw reactie graag tegemoet.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Margret Havinga 
Zakelijk leider Skip 
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