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 Deze speciale nieuwsbrief heeft een bijzondere aanleiding. In de vorige editie van de nieuwsbrief van het 
 WereldTheeMuseum hebben we onze eerste tentoonstelling aangekondigd en de crowdfundingsactie was toen net 
 gelanceerd. Misschien heeft u gemerkt dat, toen u een donatie wilde doen, de website weer uit de lucht was. Wat 
 was er aan de hand? 

 In een zeer korte periode overvielen ons drie gebeurtenissen die een enorme impact op ons hadden. Ten eerste viel 
 één van onze bestuursleden uit. Een ander bestuurslid werd langdurig ziek. En een derde lid verloor onverwacht een 
 naast familielid. Dat laatste nieuws hoorden we tijdens een vergadering en kwam bij de aanwezige bestuursleden 
 heel hard aan. Natuurlijk proberen we elkaar zo goed mogelijk te ondersteunen in moeilijke tijden. Normaal 
 gesproken kunnen we elkaars werkzaamheden opvangen. Maar nu was het anders. Het kostte ons heel veel energie 
 en dat hadden we als groep nu juist niet. Daarom hebben we alle andere werkzaamheden op een laag pitje gezet; 
 ofwel op een theelichtje. 

 Voorspoed 

 Gelukkig dacht ons crowdfundingsplatform  Voordekunst  goed met ons mee en bood aan de wervingsactie even  stop 
 te zetten totdat we weer met volle vaart vooruit konden. We zijn blij te melden dat dit moment nu is aangebroken! We 



 komen weer bij elkaar en sinds gisteren is de website weer in de lucht. Doneren is weer mogelijk. Maar waar ging het 
 ook alweer precies over? 

 Thee in Beeld 

 Thee verbindt mensen. Thee verbindt culturen. Miljoenen kopjes thee drinken we om als we samen zijn. Menige 
 zakelijke transactie wordt gesloten onder het genot van een kopje thee. Dit is een eeuwenoude traditie, niet alleen in 
 China en Japan, maar ook dichter bij huis, in het Verenigd Koninkrijk. Thee biedt troost in moeilijke tijden, verwarmt 
 op koude dagen en biedt verkoeling op warme dagen. 

 En achter je kopje thee gaan onbekende werelden schuil. Bijvoorbeeld de glooiende, maar ook ontoegankelijke 
 theeplantages in China. En het harde en slecht betaalde werk van jonge theepluksters (ja, het zijn bijna altijd meisjes) 
 in India en Sri Lanka. Of theewinkels, met een assortiment van honderden theesoorten, uit tientallen verschillende 
 landen, inclusief Taiwan en Malawi. We denken ook aan de arbeidsintensieve productie van oolong, bestaande uit 
 acht verschillende stappen, of van gele thee, die enkele keren gestoomd wordt in een katoenen doek. Ook bijzonder 
 zijn de ceremonieel aandoende bereidingen van matcha, niet alleen in Japan, maar ook in Korea. En het verschil 
 tussen dunne thee – met een schuimlaag – en dikke thee – zo dik als snert – in de Japanse theeceremonie. En niet 
 te vergeten, de historische theekoepelcultuur aan de Nederlandse wateren, waarvan de theekoepels aan de Vecht 
 (onder andere) nog getuigen. Thee heeft ongekend wijd verspreide tradities en een geschiedenis die teruggaat tot de 
 prehistorie. 

 De relatie tussen mens en thee komt tot uiting in al deze facetten.Theedrinken, het kopen en verkopen, produceren 
 en bereiden van thee zijn interacties tussen mensen onderling en tussen mens en plant. Die interacties, die de rijke 
 wereld van thee presenteren, wil het WereldTheeMuseum in beeld brengen. 

 Daarom schrijven we een fotowedstrijd uit. Iedereen mag inzenden en een professionele jury beoordeelt de foto’s. De 
 jury selecteert de mooiste foto’s voor onze eerste expositie “Thee in Beeld”. 

 De expositie organiseren we in nauwe samenwerking met het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en de 
 daaraan verbonden cateraar Café Abel. De expositie zal ook in Café Abel te zien zijn. Naast de geselecteerde foto’s, 



 zullen we objecten exposeren die een relatie hebben met de foto’s. Ook zal het Rijksmuseum voor Volkenkunde 
 historisch beeldmateriaal van theeplantages tentoonstellen in de vorm van bewegend beeld. 

 De expositie zal starten in december of januari en duurt ongeveer drie maanden. Tijdens de expositie organiseren we 
 een lezing, een Japanse theeceremonie en een theeproeverij, onder andere voor onze donateurs. 

 Steunt u ons om deze expositie mogelijk te maken? Klik en doneer dan op  www.voordekunst.nl/projecten/14090  . 
 Heel veel dank! 

 Op naar de winter 

 De reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 21 november met theeweetjes, updates, thee-ervaringen en een 
 boekrecensie. 

 www.wereldtheemuseum.nl 
 Facebook 
 LinkedIn 

 Instagram 

 U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u in de afgelopen periode interesse voor deze nieuwsbrief heeft aangegeven en/of op een 
 andere manier bij het WereldTheeMuseum betrokken bent. De nieuwsbrief verschijnt elk seizoen. Staat u nog niet op onze mailing 
 list, maar wilt u de nieuwsbrief wel regelmatig ontvangen? Stuur ons dan een email met het onderwerp [Inschrijven Nieuwsbrief]. 
 Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u ons een email sturen met het onderwerp [Uitschrijven]. 
 Veel leesplezier! 
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