




































































































Gimme Shelter is een publicatie van de Rainbow  
Soulclub en verschijnt twee maal per jaar.

Gimme Shelter #4 is een speciale uitgave over 
tekenen. In de inloophuizen en gebruikersruimtes 
van Sichting De Regenboog Amoc wordt veel 
getekend. Niet alleen op papier, maar eigenlijk op 
alles. Muren, tafels, servetjes, verpakkingen, zelfs 
op sigarettenfilters. Soms uit verveling, soms uit 
bezieling en af en toe om de deur naar de eigen 
gedachtenwereld op een kier te zetten. 
De tekeningen in deze uitgave zijn verzameld in 
april, mei en juni 2007 en gunnen ons een blik door 
die deur.

Rainbow Soulclub – ontmoetingen en samen-
werking tussen kunstakademiestudenten en 
bezoekers – is een initiatief van Saskia Janssen  
en George Korsmit.

Gimme Shelter is a publication of the Rainbow 
Soulclub, issued twice a year.

Gimme Shelter #4 is a special edition on drawing.
In the shelters and user rooms of the Rainbow 
Foundation drawing is a daily practice. Not just on 
paper, but on anything. Walls, furniture, napkins, 
even on cigarette butts. Sometimes out of boredom, 
sometimes out of the heart, and sometimes to open 
the door to one’s mind.
The drawings in this issue have been collected in 
April, May and June 2007 and allow us have a peek 
through that door.

Rainbow Soulclub – encounters and collaborations 
between art students and visitors – is an initiative of 
Saskia Janssen and George Korsmit.

Colophon

Tekeningen/Drawings: David Tiamo, Alex Zan,  
Maurice, Nandito Gracia, Petra, Aart, Gary, Ali, 
Fleetwood Mac, Herbie, Ebby, Totty, Ricky, Wilfred,  
Leo (Commando), Hans, Ramon, SB, Mika, Ute, 
Cloé, Ralf, Ria, Rudolf, Kees en alle anonieme 
tekenaars.

Voorwoord/Introduction: Ebby Addo

Drawing Collecting & Editing: Saskia Janssen,  
Jaan Evart, George Korsmit

Grafisch Ontwerp/Graphic Design: Jaan Evart

Druk/Printing: robstolk®, Amsterdam
Papier/Paper: sponsored by robstolk®

Invercote foldcard 240gr (cover)
Medley Pure 115gr
Munken Print Cream 115gr
Profijt 120gr 
Medley Pure 115gr
Bioset 130gr
Royal Print 70gr

Oplage/Edition: 800
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Dank/Thanks: Alle bezoekers en medewerkers van 
stichting De Regenboog Amoc, Clemens Blaas, 
Drukkerij robstolk®, Tanneke Janssen, René Put, 
Linda van Deursen, Marco Walser, Marieke Stolk, 
Tobias Krasenberg, Stichting Doen/Sponsor Loterij

Stichting De Regenboog Amoc –  
zorg en opvang van dak- en thuislozen  
en verslaafden.

Foundation De Regenboog Amoc –  
for the care of homeless and the drug addicted.

www.deregenboog.org 




