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In 2014 vierde MvK haar 5-jarig bestaan. We kijken terug op een succesvol jaar waarin een 

bijzondere uitwisseling werd gerealiseerd, nieuwe vrijwilligers actief werden, een nieuw bestuurslid 

aantrad en vele spontane donaties werden gedaan. 

De projecten waar we ons voor ingezet hebben in 2014 zijn:  

1. Uitwisseling in het kader van het Muziekmaatjes project. Five Stars uit Uganda naar Nederland. 

2. Muziekproject in St. Mary Kevin Orphanage, Uganda 

3. Muzieklessen in het Hearts-Vision Home, Uganda 

4. Muzieklessen in Tulip Garden, India 

5. Twee weken muzieklessen in het Lord Buddha Home for Children, India 

 

1.Muziekmaatjes uitwisseling. Five Stars uit SMK naar Amsterdam. 

De eerste helft van 2014 stond geheel in het teken van de komst van de “Five Stars” naar Nederland. 

Het kostte de leiding van SMK veel tijd en moeite om alle papieren in orde te krijgen om de vijf 

tieners met tehuis coördinator Joan Faith naar Nederland te kunnen laten reizen. Daarnaast werden 

de vijf gedegen voorbereid op hun optredens en de reis. In april heeft MvK via crowdfunding bij Voor 

de Kunst de laatste benodigde 2.500 euro bijeen gekregen om alle onkosten van de uitwisseling te 

dekken. Een benefietdiner, in april georganiseerd door de Nederlandse Muziekmaatjes heeft daar in 

grote mate aan bijgedragen. 

De uitwisseling , van 28 april t/m 18 mei 2014, was een groot succes.  

 

          

De Five Stars (Tony, Emison, Oscar, Rose en Claire) logeerden bij hun maatjes en vormden samen met 

hen de Music Buddies Band. Er werden concerten gegeven in verschillende settingen, samen met 

Nederlandse muziekgroepen. De vijf volgden allerlei lessen op muzikaal gebied en deden nieuwe 

contacten op. De Nederlandse kinderen, muzikanten en docenten waarmee de Five Stars in 

aanraking kwamen waren zeer onder de indruk van hun passie en toewijding en het heeft velen 

geïnspireerd. Het heeft de Five Stars een schat aan ervaringen opgeleverd en voor één van hen 



sponsors voor zijn middelbare school. Verder heeft de uitwisseling ervoor gezorgd dat er verdere 

muzieklessen konden worden bekostigd voor SMK en 15 nieuwe schoolbanken konden worden 

aangeschaft voor de school. Tot slot heeft de publiciteit rondom de uitwisseling ervoor gezorgd dat 

er meer donaties werden gedaan en er ook vrijwilligers vanuit een andere hoek ( bedrijfsmatig, via 

People for Change) naar SMK zijn gegaan. 

1a. Verdere acties van de Muziekmaatjes: Op 30 november werd in samenwerking met Muziekschool 

Amsterdam wederom een erg leuk Muziekmaatjes Concert georganiseerd met een opbrengst van 

ruim 1000 euro. 

 

2. Muziekproject St. Mary Kevin Orphanage, Uganda. 

In januari 2014 bracht trompettist, arrangeur en bandcoach Simon Lutz voor het eerst een bezoek 

aan SMK. Hij heeft bands gevormd, ter plekke instrumentarium en apparatuur aangeschaft en 3 

weken lang aan bandrepertoire gewerkt. De deelnemers waren zeer enthousiast over het spelen in 

een band en het zingen van westerse pop nummers. 

                

In de loop van 2014 is MvK financieel meer gaan bijdragen aan de muziek-en danslessen in SMK.  

Na de Muziekmaatjes uitwisseling, bezocht Monique Udo St. Mary Kevin Orphanage in augustus 

opnieuw. De focus lag deze keer naast het lesgeven op het kennismaken met de nieuwe docenten en 

het bespreken van manieren om het project self supporting en inkomsten genererend te maken.  

De Five Stars kregen onverwacht de kans om te gast te zijn bij het bekende tv programma van 

saxofonist Isaiah Katumwa. 

Op 10 augustus traden alle SMK bands op tijdens een concert voor ouders van de SMK basisschool en 

andere belangstellenden. 

          



 

         

Monique werd in augustus vergezeld door violist Evert Sillem. Hij gaf twee weken les aan een 

gedeelte van de vioolleerlingen ( de weeskinderen) die wekelijks vioolles krijgen van een lokale 

docent via “Strings for Uganda” uit de V.S. 

Samen met jongere blazers en nieuwe blokfluitleerlingen vormden zij een enthousiast orkest 

waarmee enkele stukken werden ingestudeerd en uitgevoerd tijdens bovengenoemd concert.  

  

 

Van september 2014 tot eind 2014 werden alle lessen (6 per week) volledig door MvK betaald. 

In overleg met Joan Faith is een poging gedaan om een plan op te zetten om de muziekactiviteiten in 

de loop van 2015 zoveel mogelijk self supporting en indien mogelijk inkomsten genererend te maken.   

Monique sprak in augustus met de nieuwe brassband instructeur Vincent Nsereko over de 

mogelijkheden om de brassband meer structuur te geven, meer optredens te genereren en de 

kinderen meer ownership te geven. Als gevolg daarvan trad de brassband in de maanden september-

december vele malen op tijdens allerlei gelegenheden. 

Helaas lagen de activiteiten van de Five Stars na de uitwisseling door verschillende oorzaken (school, 

defecte saxofoons, gebrek aan pr, verschuiven van interesses) enigszins stil.  

 

3. Muzieklessen in het Hearts-Vision Home, Kampala, Uganda. 

Tijdens het verblijf in Uganda in augustus, is Monique een nieuw project gestart in het Hearts-Vision 

Home in Kampala. Een huis waar 16 ex-straatkinderen wonen. Het wordt gerund door de Ugandees-

Nederlandse organisatie Hearts-Vision. Met een bijdrage van de Nederlandse stichting Music Favela 

werden 16 blofluiten, 2 melodica’s en een gitaar aangeschaft en kon een lokale muziekdocent enkele 

weken op proef komen. Monique gaf zelf 5 dagen les in het huis en zag belangstelling en talent bij de 

kinderen en de wens bij de leiding om de kinderen zich creatief te laten uiten. De kinderen van 

Hearts-Vision brachten een bezoek aan een concert in St. Mary Kevin Orphanage en de Five Stars 

brachten een tegenbezoek aan het Hearts-Vision Home waarbij ze muziek voor elkaar maakten. 

Eind november werd in overleg met Hearts-Vision besloten om er een structureel MvK project van te 

maken. We zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de talenten en wensen van de (vooral) jongens en ze 

daar lessen en coaching voor aanbieden. MvK bekostigt sinds eind augustus een lokale docent die 

wekelijks keyboard en gitaarles geeft aan 3 jongens en een meisje uit het huis. 



 

            

 

4. Muzieklessen in Tulip Garden, kindertehuis in Andhra Prades, India. 

Eind 2013-begin 2014 bracht Monique een bezoek van 5 weken aan Tulip Garden.  Onder haar leiding 

werden door de Tulip Garden Music Group 2 concerten gegeven. Eén concert samen met 

muziekleerlingen van Kala Darshini, tijdens een “Friendship Concert” in het Loyola College in 

Vijayawada en één tijdens Republic Day op de school van een deel van de kinderen van Tulip Garden. 

De groep van Tulip Garden genoot erg van het samen muziek maken met de jongens en meisjes van 

Kala Darshini. Daarnaast betrekt Monique ieder jaar tijdens haar aanwezigheid nieuwe, jonge, 

kinderen bij de muziekactiviteiten door middel van blokfluit- en keyboardlessen. Kinderen met 

belangstelling kunnen aansluitend gaan deelnemen aan de wekelijks keyboardlessen.  

 

      

 

In 2014 werden de keyboardlessen door docent Mariya Babu aan zo’n 6 kinderen vervolgd. De 

kinderen beleven veel plezier aan de lessen maar het zelf oefenen is lastig voor ze. Ze hebben een 

druk dagschema en maken veel school- en huiswerkuren. Er is bij de leiding van het tehuis niemand 

die werk maakt van extra muziekactiviteiten (zoals samenspel of optreden) dus het blijft wat sober. 

Desalniettemin betekenen de muzieklessen voor de deelnemende kinderen veel en blijft het een 

goede basis om op voort te borduren bij een volgend bezoek van Monique. 

 



5. Twee weken muzieklessen in Lord Buddha Home for Children, Bihar, India. 

Van 17 december 2014 tot 2 januari 2015 bezocht Monique het Lord Buddha Home for Children 

(LBHC) nabij Bodhgaya, in Bihar India. Ze gaf er muziekles aan zo’n 30 van de 70 kinderen, op 

blokfluit, melodica en gitaar. De lessen werden tijdens het Oud&Nieuw feest afgesloten met een 

presentatie voor alle kinderen en stafleden van het tehuis. Het plan is om het LBHC op te nemen in 

de projecten van MvK en indien mogelijk structurele, maar in ieder geval incidentele 

muziekactiviteiten voor de kinderen te organiseren en bekostigen. 

    

 

In 2014 kreeg MvK een grote hoeveelheid spontane donaties waarvan we er enkelen willen noemen: 

- Accenture (als extra te steunen doel bij de Corporate Citizen Award)  1000 euro 

- Inzameling naar aanleiding van huwelijk Jacqueline en JP   Nieuwerkerk    2800 euro 

- Donatie n.a.v jubileum werk Guus van der Sijde       650 euro 

- Groepsdonatie t.b.v. schoolkosten Emison, voor 4 jaar. 

Jan Kraanen en vrienden.         750 euro per jaar, t/m 2017 

- donaties door familie en vrienden van vrijwilliger Evert Sillem       765 euro 

 

Bestuurswisseling. 

In 2014 vond er een wisseling plaats in het bestuur. Algemeen bestuurslid Katrine van Klaveren trad 

af en Mireille de Ruiter nam haar plaats in. We zijn heel blij met de expertise die Mireille de Ruiter 

inbrengt op het gebied van projectmatig werken, formuleren van beleid etc.  

 

 

 


