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Muziek voor Kinderen heeft in 2013 vier projecten gecontinueerd: 

1. Muzieklessen in St. Mary Kevin Orphanage, tehuis in Kajjansi, nabij Kampala, Uganda 

2. Muzieklessen in Tulip Garden, tehuis voor HIV positieve weeskinderen nabij Vijayawada, 

Andhra Pradesh, India. 

3. Ondersteuning van muziekschooltje/muziekgroep in Soweto, Zuid-Afrika 

4. Muziekmaatjes project. Uitwisselingsproject tussen leeftijdgenoten uit Nederland en 

Uganda. 

 

Ad 1: St. Mary Kevin Orphanage (SMK), Uganda 

In 2013 werd de meeste tijd, energie en geld gestoken in het voorbereiden van de 

Muziekmaatjes Uitwisseling van de saxofoongroep Five Stars en hun Nederlandse 

Muziekmaatjes in Amsterdam, in mei 2014. 

Monique Udo verbleef in mei 2013 10 dagen in SMK  en in augustus/september nogmaals 5 

weken. De nadruk lag op de ontwikkeling van het saxofoonkwintet “Five Stars”. Vooral in de 

periode augustus/september, hebben de Five Stars een enorme sprong voorwaarts gemaakt 

en hebben zij de weg naar buiten gevonden. Monique heeft ze in contact gebracht met de 

Ugandeze saxofonist/tv personality Isaiah Katumwa en op zijn uitnodiging heeft de groep, als 

speciale gast, een week meegedraaid in de ‘bootcamp’ van “TalentXP”, de Ugandeze versie 

van X Factor. Daarnaast heeft de groep zich op diverse locaties opgetreden en alom lof en 

waardering geoogst. Dit waren zeer indrukwekkende ervaringen voor de jonge groep en ze 

zijn in het tehuis inmiddels echte rolmodellen geworden. Monique is in augustus begonnen 

om de groep voor te bereiden op een uitwisseling met hun Muziekmaatjes (zie punt 4) in 

Amsterdam. Daarnaast heeft Monique de leden van “Five Stars”  les laten geven aan de 

jongere kinderen van het tehuis, wat ze erg leuk vonden om te doen en goed deden. 

Met de marching band heeft Monique verder gewerkt aan noten lezen en uitbreiding van 

het repertoire maar dit gaat in een zeer langzaam tempo. Er zijn wel wat jongere kinderen 

die de volgende generatie talenten zijn waarmee een hoger niveau behaald kan worden. 

Het management van SMK is aan het zoeken hoe de muzieklessen beter vorm gegeven 

kunnen worden. Er worden nieuwe docenten aangetrokken die gespecialiseerd zijn in 

bepaalde vakgebieden, zoals traditionele dans en muziek of muziektheorie, zodat de 

kinderen hoogwaardig onderwijs krijgen. 

Monique heeft een document met suggesties voor verbetering/structurering van de 

muziekactiviteiten aan SMK manager Joan Faith Nalubega gemaild na terugkomst in 



Nederland.  Het vatten in een eigen plan van deze suggesties door SMK heeft in 2013 nog 

geen vorm gekregen. Wel werd veel tijd en moeite gestoken in de voorbereiding van de tour 

naar Nederland van de Five Stars, wat een tijdrovende klus was (o.a. het verkrijgen van alle 

documenten voor de paspoorten en instuderen van de muziek- en dansprogramma’s)  

Ad 2. Tulip Garden, India 

Monique Udo bracht eind 2012- begin 2013 een bezoek van 6 weken aan het tehuis en 

vervolgde de instrumentale lessen en coaching van de Tulip Garden Music Group. De groep 

trad verscheidene malen op voor honderden kinderen op scholen, in tehuizen en op een 

dorpsfeest. Aan het instrumentarium werd een dwarsfluit en een klarinet toegevoegd.  

De kinderen worden ouder en beseffen dat muziek belangrijk is in hun leven en ook dat het 

ze uit hun kleine wereldje kan halen.  

De keyboardlessen van Mariya Babu leidden ertoe dat in mei acht kinderen examen deden 

en allen slaagden. Na het examen werd een grote wens van de jongens in vervulling 

gebracht met de aanschaf van een drumpad en het aanstellen van een drum leraar.  

Tot september 2013 hebben de kinderen regelmatig keyboard- en drumles gehad. De laatste 

maanden van het jaar werd dit onmogelijk door langdurige stakingen en daarna extra 

schooldagen op zondag om de gemiste schooluren in te halen. 

Ranga, de jongen genoemd in het verslag over 2012, is inmiddels als leerling toegetreden tot 

Kala Darshini, het college waar de keyboarddocenten van TG ook zijn opgeleid. Het heeft het 

er erg naar zijn zin en daarmee is voorkomen dat hij al op jonge leeftijd een school drop out 

zou zijn geworden. 

Half december 2013 was Monique Udo nogmaals terug in Tulip Garden, wederom voor 6 

weken. Verslag volgt bij 2014. 

 

Ad 3. Muziekschooltje/muziekgroep Summertime, Soweto, Zuid-Afrika 

In augustus is Monique een week op bezoek geweest in Soweto om lessen te geven en te 

zien hoe het project ervoor staat. Tijdens haar verblijf trad de groep Summertime als 

openingsact op tijdens een hip hop competitie, wat voor deze groep een geweldige ervaring 

was. Met hun live ondersteuning (met ondermeer 3 melodica’s)  van een rapper, oogsten ze 

veel respect. Het muziekschooltje in het Mofolo Centre in Soweto was echter nog steeds wat 

mager. Aanjager Mosoeu Ketlele wist in 2013 niet zeker of hij er op die plek mee door zou 

gaan omdat hij zelf naar een plaats op een uur afstand zou gaan verhuizen in 2014 en 

wellicht op de nieuwe plek een muziekcentrum wil opstarten. 

Ad 4. Muziekmaatjes project Nederland-Uganda 

Het in 2012 gestarte Muziekmaatjes project is in 2013 groter geworden. Naast de 

oorspronkelijk kern van 4 Nederlandse tieners en de Five Stars uit Uganda, zijn er meer 



kinderen en muziekgroepen bij betrokken geraakt. Er zijn in 2013 twee Muziekmaatjes 

Concerten gegeven. Op 14 juni en op 29 november. Met de opbrengst van het concert op 14 

juni, is ondermeer het schoolgeld en andere schoolkosten (uniform, lunches) voor Five 

Starlid Claire betaald. De opbrengst van het concert in november, waaraan 70 kinderen 

deelnamen,  werd gereserveerd voor onkosten samenhangend met de Muziekmaatjes 

Uitwisseling in mei 2014. Tijdens het laatste concert hebben de Five Stars daadwerkelijk via 

Skype deelgenomen aan het concert en ondermeer een stuk samen met de Jazz Juniors van 

Muziekschool Amsterdam gespeeld. 

De concerten werden beiden facilitair en met pr ondersteund door Muziekschool 

Amsterdam. 

Groepen die deelnamen aan het concert en ook deelnemen aan de uitwisseling in 2014 zijn : 

Give up the Funk, o.l.v Simon Lutz, van het Muziekpakhuis, Saxocalyptica o.l.v Leon van Mil 

en de Jazz Juniors o.l.v. Peter Guidi, van Muziekschool Amsterdam. 

Simon Lutz is sinds 2013 actief betrokken bij het project in Uganda. Hij heeft begin december 

2013 een benefietconcert georganiseerd in de North Sea Jazz Club in Amsterdam waarmee 

instrumentarium kon worden aangeschaft voor een popband, en is in januari 2014  naar SMK 

gereisd om les te geven. 

Daarnaast heeft onder andere de facebookpagina van Muziek voor Kinderen ertoe 

bijgedragen dat de stichting meer bekendheid heeft gekregen en meer mensen 

belangstelling hebben getoond zich voor de projecten te willen inzetten. 

 

 

 

 

 

 


