
In de tentoonstelling Where is my nature? is het 
resultaat te zien van de verbintenis van tien mbo-
studenten van verschillende opleidingen aan 
Foam. In zes maanden is toegewerkt naar een 
eigen evenement. Foam gaf hen de volgende 
opdracht: Bedenk, organiseer en coördineer een 
evenement voor jongeren, waarin je rekening 
houdt met de inhoudelijke thema’s van de 
tentoonstelling On Earth – Imaging, Technology 
and the Natural World.  

Tijdens het evenement ervaren bezoekers  
een vertaling van de thematiek van On Earth 
door in te spelen op zintuigen. Bezoekers worden 
onder andere begeleid op een blote-voetenpad 
door de tuin, gaan het gesprek aan over de natuur 
aan de hand van TalkTopics op zaal en laten een 
persoonlijk bericht achter in de Message to  
Earth-boom. 

In deze tentoonstelling is te zien hoe de studenten 
gewerkt hebben aan hun plannen en hoe zij deze 
bijgesteld hebben tijdens de Corona periode. In 
lijn met On Earth hebben de studenten ervaren 
hoe onvoorspelbaar gebeurtenissen in de natuur 
kunnen zijn, hoe wij omgaan met de natuur en 
technologie en de flexibiliteit die een crisis van 
ons vraagt.  

Where is my nature? is onderdeel van het mbo-
project Your Foam. Het is de wens van Foam om 
met Your Foam het vaste programma-aanbod van 
Foam uit te breiden en beter te laten aansluiten 
op de leefwereld van studenten uit het mbo. 
Foam werkt daarom samen met studenten uit het 
mbo en daagt hen uit om zich te verhouden tot 
maatschappelijke thema's. 

Where is  
my nature?

The exhibition Where is my nature? shows  
the result of the connectivity of ten mbo-students 
from different educational fields during a six-
month project with Foam. Within these six months 
the students worked towards organizing their own 
event. Foam gave them the following assignment: 
devise, organize and coordinate an event for 
young adults, taking the themes of the exhibition  
On Earth – Imaging, Technology and the  
Natural world into account.  

The visitors will experience a translation  
of the theme of On Earth by making them respond 
to their senses during the event. Visitors are 
guided through a bare-feet path in the garden, 
challenged to talk about nature with the help 
of TalkTopics in the museum hall, and leave a 
personal message in the Message to Earth-tree. 

The exhibition shows how the students have been 
working on their plans and how they adjusted 
their program around the Corona measures.  
The students, in line with On Earth, experienced 
the unpredictability of occurrences within nature; 
how we consort nature and what technology and 
flexibility in a crisis demands of us.    

Where is my nature? is part of the mbo-project 
Your Foam. With Your Foam, it is Foam’s wish  
to expand regular projects by developing a 
program suiting the mbo-students' daily living 
environment. Foam accomplishes this by creating 
a program in which the students are being 
challenged to relate to social themes. 

Your Foam is made possible by Fonds 21 and Lerak Foundation.
Foam is supported by the BankGiro Loterij, De Brauw Blackstone Westbroek, City of Amsterdam, Foam Members, Olympus and the VandenEnde Foundation. 



Where  
is my 

Nature?
In de eerste werksessie op 28 januari 2020 hebben de 
studenten kennis gemaakt met elkaar en Foam. Het team 
bestaat uit de volgende personen: 

Zaza Wessling, Elise Stolker, Lize van Kooy, Amber 
Smits Schouten, Quincy Ofosu, Melany Vollmer, Kaylé 
Ros, Bodien Curiël, Atze Bijker en Tonco Hannewijk. De 
groepsbegeleiding lag in handen van Floor van Hulsen.  

januari 2020

During the first work session at the 28th of January 2020,  
the students got acquainted with each other and Foam.  
The team consists the following people:  

Zaza Wessling, Elise Stolker, Lize van Kooy, Amber Smits 
Schouten, Quincy Ofosu, Melany Vollmer, Kaylé Ros, 
Bodien Curiël, Atze Bijker en Tonco Hannewijk. The group 
supervisor was Floor van Hulsen.



Eind februari heeft het team de eerste ideeën op papier 
gezet naar aanleiding van een masterclass van CJP en 
Foam over het inzetten van social media. Foto’s van de 
masterclass door Almichael Fraay.  

 

Where  
is my 

Nature?

februari 2020

The team put their initial ideas on paper with the help of a 
masterclass of CJP and Foam about using social media 
at the end of February. Photos of the masterclass by 
Almichael Fraay. 



Vanaf half maart ging Foam dicht en werkte iedereen 
vanuit huis. Met inhoudelijke input van medewerkers van 
Foam is het team doorgegaan met ontwikkelen van de 
ideeën om te kijken of er nog een evenement plaats kon 
vinden binnen de gestelde maatregelen.  

 

Where  
is my 

Nature?

maart 2020

Foam closed and everyone had to work from home form 
mid-March. The team went on developing their ideas on 
how to create an event within the set measures, with the 
help of substantive input from staff members of Foam. 



In april werd duidelijk dat op 3 juli een evenement plaats 
mocht vinden. Het team heeft de plannen voor het 
evenement gepitcht aan de begunstigers, medewerkers 
van Foam, directie en belanghebbenden op 24 april.  

Where  
is my 

Nature?

april 2020
In April, it became clear that the event could take place  
on July 3rd. The team pitched their plans for the event to 
the beneficiaries, staff members of Foam, management 
and stakeholders on the 24th of April. 



In mei is met de productie gestart van het evenement.  
De studenten hebben een eigen film gemaakt waarvan  
de inhoud is gebruikt als teasers via social media-kanalen 
van Foam.  

Where  
is my 

Nature?

mei 2020

The production of the event started in May. The students 
made their own movie, from which content was being used 
for teasers trough the social media channels of Foam. 



In juni mocht het team weer voor het eerst samenkomen  
in Foam. 

 

Where  
is my 

Nature?

juni 2020

The team was allowed to meet again in June. 
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