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Inleiding  

In dit beleidsplan van de stichting Muziek voor Kinderen wordt de grote lijn voor de               
komende drie jaar uitgezet en een zo concreet mogelijke invulling gegeven voor de             
jaren 2019 tot en met 2020. Tevens zijn de visie, missie, strategie en doelstelling              
opgesteld door de nieuwe muzikale, reislustige en idealistische directeur Samira          
Kaya en haar enthousiaste en vers aangestelde bestuur, die gezamenlijk in het            
najaar van 2019 van start zijn gegaan. Er zullen nieuwe projecten op nieuwe locaties              
worden gezocht en opgezet. 

Van 2009 t/m 2015 was oprichter en muziekdocent Monique Udo de enige            
uitvoerder van de muziekprojecten. Naast de lessen door vrijwillig muziekdocent en           
directeur Samira Kaya zullen er nu meerdere, liefst professionele, muziekdocenten          
ter plaatse worden gesteund, financieel en met muzikale inspiratie vanuit          
Nederland, om kinderen muziekles te geven.  

Door de stichting nieuw leven in te blazen bereiken we opnieuw kinderen die door              
muziek opgetild worden naar momenten van vrolijkheid, verbinding, hoop en          
wellicht een toekomst in de muziek. 
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1. Visie, missie, strategie en doelstelling van Stichting Muziek voor 
Kinderen 

 

Visie 

Stichting Muziek voor Kinderen vindt dat alle kinderen recht hebben op muziekonderwijs,            
omdat muziek hun hoop, inspiratie, troost en vreugde biedt. 

Missie 

Stichting Muziek voor Kinderen wil kinderen in achterstandsposities door muziekonderwijs          
nieuwe ervaringen en perspectieven bieden en hiermee tevens hun kansen vergroten op            
financiële onafhankelijkheid. 

Strategie 

Stichting Muziek voor Kinderen (MvK) zal de volgende activiteiten oppakken om muziek bij             
kinderen te bevorderen: 
 

・ Projecten of wees/-tehuizen voor kinderen in een achterstandspositie lokaliseren  
 

・ Muziekprojecten op locatie opzetten of ondersteunen. 

 
・ Muziekinstrumenten (laten) repareren, instrumenten en benodigdheden inzamelen       

of aanschaffen en doneren. 
 

・ Zoeken en financieel ondersteunen van lokale muziekdocenten (eventueel in         
opleiding) die het project aldaar kunnen continueren.  
 

・ Muziekdocenten (i.o.) werven in Nederland die projecten bezoeken en/of         
ondersteunen die de Stichting heeft opgezet en/of financiert.  
 

・ Opzetten van een financieel plan om bovenstaande activiteiten te kunnen          
bewerkstelligen. 

 

Doelstelling 

Stichting Muziek voor Kinderen heeft als doel om kinderen in een achterstandspositie blij te              
maken met muziekonderwijs en hun perspectieven voor de toekomst te bieden. Tijdens            
muziekactiviteiten in kindertehuizen of anderszins ervaren de kinderen wat het is om een             
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instrument te bespelen en samen muziek te maken. We steunen hen in hun muzikale              
ontwikkeling. 

Talentvolle kinderen kunnen aansluitend deelnemen aan een meerjarig traject van zang- en            
instrumentale lessen, samenspel, coaching en optredens. 

Nevendoel is om intercultureel en muzikaal contact, uitwisseling en verbinding tot stand te             
brengen tussen muzikale vrijwilligers/ muziekdocenten (in opleiding), (school-)kinderen,        
donateurs en sponsors in Nederland met de deelnemende kinderen en lokale           
muziekdocenten (in opleiding) van de projecten van MvK.  

 

Criteria projecten 

 
・ Doelgroep: Kinderen die geen toegang hebben tot muziekles in hun omgeving, op            

school of anderszins.  
 

・ Hoeveelheid kinderen: +/- 50. Te veel is niet persoonlijk meer, te weinig brengt             
mogelijk te weinig geïnteresseerde en getalenteerde kinderen.  

 
・ Organisatie: We geven les in een weeshuis, straatkinderenopvang of kindertehuis.          

Het gaat om een plek waar veel kinderen bij elkaar zijn, die meermaals per week in                
dezelfde groep les kunnen krijgen. En een huis of opvang met een directie of              
bestuur als aanspreekpunt. De plek wordt (grotendeels) gerund door lokale          
mensen.  

 
・ Bereidheid: Voor de toekomst van een project is het heel belangrijk dat de             

organisatie de waarde van muziek inziet en intrinsiek gemotiveerd blijft als de            
vrijwilliger weg is. School moet niet de enige prioriteit zijn voor de leiding, zij moet               
bereid zijn kinderen (minstens) wekelijks de tijd te geven voor het beoefenen van             
muziek en hiermee de waarde van muziek bij te brengen.  

 
・ Duur: Mogelijkheid tot continuïteit voor de komende jaren, en mogelijkheid om           

twee maanden een project uit te voeren met een vrijwilliger van Muziek voor             
Kinderen. 

 
・ Zonder muziek: Onze stichting heeft als doel muziek te brengen. We geven les             

waar niet al andere muzikale activiteiten zijn, of waar die in het slop geraakt zijn en                
door ons weer opgepakt kunnen worden.  
 

・ Locatie: enigszins veilige omgeving voor vrijwilligers van de stichting. Een geheel           
veilige omgeving is niet altijd mogelijk. Soms zijn onveilige omstandigheden juist de            
oorzaak dat kinderen zich in een achterstandspositie bevinden en kansarm zijn.   
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2. Doorstart Stichting Muziek voor Kinderen 
 

Periode 2009 – 2019 onder voormalig bestuur 

Vanaf 2009 zijn er meerdere projecten door Stichting MvK geïnitieerd. De voornaamste            
projecten vonden plaats in een kindertehuis in India (Tulip Garden) en een kindertehuis in              
Oeganda (St. Mary Kevin Orphanage Motherhood).  

Het project Tulip Garden startte in 2009 en oprichtster Monique Udo ging hier minimaal              
eens per jaar naartoe. Dit gold ook voor St. Mary Kevin, een project dat startte in 2011. In                  
deze projecten kregen kinderen in weeshuizen muziekles en een kleine groep getalenteerde            
kinderen kreeg extra les en een eigen instrument. Ook werd een band gevormd met als               
tweeledig doel: de muziekervaring van spelen in een band en optreden èn inkomsten             
generen voor het weeshuis. Beide projecten stopten in 2015 toen Monique ziek werd en zij               
de projecten niet langer kon leiden. Wel bleef ze de projecten financieren, maar omdat er               
weinig inkomsten werden gegenereerd was de financiële ondersteuning minimaal. 

In samenspraak met Monique ging Samira Kaya van februari t/m april 2019 naar Oeganda              
en blies het project in St. Mary Kevin nieuw leven in samen met oud-leerlingen van               
Monique, Tony Sentamu en Brian Nsubuga. Ook gaven Samira en Brian eenmalig            
gedurende een week les op de Bright Angels school. 

Helaas ging het weeshuis St Mary Kevin in het najaar van 2019  failliet.  

De leerlingen van het project in het weeshuis in India zitten intussen op een andere school                
waar de grote hoeveelheid huiswerk geen ruimte meer laat voor het muziekproject.            
Daarom kunnen de twee projecten niet langer voortgezet worden en zijn ze beëindigd.  

Nieuwe aanpak vanaf 2019 

De doorstart van de stichting, ingezet door de nieuwe directeur Samira Kaya vanaf begin              
2019 in Oeganda is vanaf september 2019  doorgezet, onder leiding van een nieuw bestuur..  

Eén nieuw project is in juli 2019 al gestart. Het gaat om een project in Ggaba, Oeganda                 
waar een oud-leerling uit St Mary Kevin, Tony Sentamu, elke zaterdag lesgeeft aan een              
groep van circa 60 kinderen die verlaten waren, maar sinds 2014 worden opgevangen in een               
privé project van Joseph Balibaawo Lubega in Ggaba .  

Ook wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld. Van 2009 t/m 2015 was oprichter en             
muziekdocent Monique Udo de enige uitvoerder van de muziekprojecten. Samira heeft dat            
in 2019 gedaan en zal dat ook in 2020 doen en daarna als directeur actief blijven. Maar                 
momenteel is er geen opvolger die de projecten jaarlijks voor een lange periode kan              
uitvoeren. Daarom wil de stichting gestarte projecten zoveel mogelijk overdragen aan           
lokale muziekdocenten/conservatoriumstudenten die van de stichting een vergoeding        
krijgen en gaat de Stichting op zoek naar vrijwilligers met een basis in het muziekonderwijs               
in Nederland, die in ontwikkelingslanden projecten willen opzetten of bezoeken én           
muziekles willen geven.   
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3. Actuele activiteiten van Stichting Muziek voor Kinderen 
 
 

Lopende activiteiten: 

・ Ondersteunen van de wekelijkse muziekles door de Oegandese muziekdocent Tony          
Sentamu in het kinderopvangproject Khule Africa, in Ggaba, Oeganda.  

De groep van Khule Africa in Ggaba telt 50-60 kinderen, die Tony vanaf juli 2019               
iedere zaterdag lesgeeft. Deze kinderen zijn heel enthousiast en leren verschillende           
instrumenten bespelen.  

⋅ In 2020 zal Tony deze  muzieklessen in Ggaba continueren met steun van MvK 

・ In juni hebben Samira Kaya, en de oud-leerlingen en muziekdocenten Tony           
Sentamu en Brian Nsubuga tijdens een uitwisselingsbezoek voor MvK aan          
Nederland samen gastlessen gegeven in AZC Osdorp te Amsterdam. Er wordt nog            
gezocht naar een vrijwilliger die lessen wil geven in AZC Osdorp voor MvK, in              
samenwerking met Stichting de Vrolijkheid.  

 

Beoogde activiteiten in 2020: 

         ・   Project in Latijns Amerika opstarten in 2020 

⋅ Samenwerkingspartner vinden in weeshuis of project voor kinderen in         
achterstandssituatie in Latijns Amerika, mogelijk Colombia of Peru 

⋅ Muziekinstrumenten aanschaffen en transporteren naar project of lokaal        
aanschaffen 

⋅ Opzet en uitvoering muziekproject /start aanbod in Latijns-Amerika door         
Nederlandse vrijwillig muziekdocent,  tevens directeur MvK, Samira Kaya; 

⋅ Project overdragen aan lokale muziekdocent die project kan continueren 

⋅ Werven nieuwe vrijwillige muziekdocenten (in opleiding) in Nederland 

⋅ Contact leggen met docentenopleiding conservatorium Amsterdam en       
Utrecht ten behoeve van uitzending in komende jaren 

⋅ Mogelijkheid onderzoeken tot samenwerking MvK en conservatorium tbv        
stage.  

⋅ Evt. Andere muzikale vrijwilligers werven om een periode (mee) te werken           
in de (verschillende) projecten van Stichting MvK.  

De opzet is dat de muziekdocent (in opleiding)/vrijwilliger een bestaand project           
bezoekt en daar 4 tot 8 weken als muziek vrijwilliger meedraait en het project              
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zo mogelijk verrijkt met input, door met de lokale docent samen te werken en              
uit te wisselen. Een vrijwilliger kan ook een nieuw project starten dat voldoet             
aan de visie, missie en doelstellingen van MvK.  

・ Communicatie tbv werving gelden en betrokkenheid creëren/behouden 

⋅ Verslagen, foto’s, filmpjes van de activiteiten op website plaatsen; mogelijk          
verbeteren website 

⋅ Facebookpagina Muziek voor kinderen en instagramaccount      
muziekvoorkinderen; regelmatig posts plaatsen  

・ Financieel plan opstellen voor lopend project en nieuw project in Latijns Amerika 

・ Plan van aanpak maken voor het verkrijgen van financiën om de projecten van MvK              
te financieren (nav financieel plan) . Mogelijke aanpak: 

⋅ Donateurs en vrijwilligers krijgen minimaal 1 maal per jaar bericht met           
nieuwsbrief en/of jaarverslag + uitnodigingen benefietconcerten 

⋅ Eén of meer keren per jaar benefietconcert 

⋅ Donateurs-oproep maken en verspreiden 

⋅ Basisscholen aan ons project koppelen: z.m. jaarlijkse sponsorloop of andere          
benefietactiviteiten en/of samen muziek maken via Skype 
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4. Reeds uitgevoerde activiteiten 2019 

 

Maart/April 

St Mary Kevin Orphanage Motherhood & Primary School, Kajjansi, Oeganda 

Samira Kaya heeft in maart en april 5 weken les gegeven op St Mary Kevin, weeshuis en                 
basisschool. Deels samen met Tony Sentamu en Brian Nsubuga, twee lokale           
muziekdocenten en muzikanten en voormalig leerlingen van het project van de stichting in             
St Mary Kevin.  

 Bright Angels, Katooke, Oeganda 

In april hebben Samira Kaya en Brian Nsubuga les gegeven op een peuter- en basisschool in                
Katooke genaamd Bright Angels Nursery and Primary School. Dit was een 5 daagse             
workshop en krijgt geen vervolg.Met de muzieklessen in maart/april zijn in totaal ongeveer             
150 kinderen bereikt. Zij hebben de ervaring van samen muziek maken opgedaan, en waren              
daar erg enthousiast over. 

Mei/Juni 

Benefietconcerten, Amsterdam 

In mei en juni zijn er twee benefietconcerten geweest om geld op te halen om de komst van                  
de Oegandese muziekdocenten Tony en Brian naar Nederland te bekostigen en geld op te              
halen voor nieuwe projecten. Deze concerten waren in de theaters Volta en Vrijburcht. Tony              
heeft bij dit laatste concert een presentatie gegeven over de kinderen van het Khule Africa               
project in Ggaba, waar hij later is gaan lesgeven. Dit om de banden met de Nederlandse                 
sponsors/donateurs te versterken.  

Uitwisseling Tony en Brian, Amsterdam 

In mei en juni kwamen Tony en Brian voor 4 weken naar Amsterdam. Ze hebben samen met                 
Samira meegespeeld in concerten en op straat om geld op te halen voor MvK en muziek                
workshops gegeven in AZC Osdorp via Time4You. Ook hebben ze de basis geleerd van het               
saxofoon repareren, van saxofoonreparateur Paul Feldmann, zodat ze dat voortaan zelf           
kunnen. Daarnaast hebben ze uiteraard hun zieke muziekdocente Monique Udo veel           
bezocht  
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5. Financiën 

 

Kosten 2019    

・ Salaris van muziekdocent Tony Sentamu. Hij ontvangt een vergoeding van 120.000           
ugx, omgerekend ca 30 euro per maand voor het geven van muzieklessen 1 x per               
week op zaterdag aan ca 50 kinderen in project  in Ggaba ca 200,- 

・ Aanschaf en reparatie van instrumenten (ukeleles en fluiten en reparatie          
instrumenten daar), ad +- €1010 
 

・ Een deel van de kosten van de uitwisseling van Tony en Brian in Nederland, ad               
€1600.  

・ Samira Kaya heeft de muzieklessen in Oeganda in 2019 vrijwillig gegeven en ook             
haar eigen reis en grootste deel verblijf zelf bekostigd. De stichting heeft een deel              
van haar verblijfkosten betaald t.w. €350, omdat ook dit geld ten goede komt aan              
SMK, voor basiszorg voor de kinderen van het noodlijdende weeshuis.   
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6. Organisatie en bestuur 

 

Organisatie 

·         Stichting Muziek voor Kinderen/ Music for Children; 

·         KvK 34343826, fiscaal nr 820884340  ANBI status 

·         Email: stmuziekvoorkinderen@gmail.com 

·         Postadres:  Oostenburgerpark 60, 1018 HT 

 

Bestuur 

·         Voorzitter: Paulien Boogaard 

·         Secretaris: Petra Griffioen 

·         Penningmeester: Jeroen Beemster 

·         Alg. bestuurslid met portefeuille educatie: Jasper Rijpma 

·         Alg. bestuurslid:  Marlies Been 

 

Vrijwilligers/medewerkers 

 

Op dit moment bestaat de werkorganisatie uit: 

·       Directeur en vrijwilliger ‘uitvoering project Latijns Amerika’: Samira Kaya 

Zij heeft de dagelijkse leiding en voert de lopende en praktische zaken uit, KvK, ANBI, etc.                
onderhoudt contact met lopend project in Oeganda, regelt betaling en bereidt een nieuw             
project voor 2020 voor dat zij ook zelf ter plaatse zal opstarten/uitvoeren. 

·       Coördinator en muziekdocent voor de stichting In Oeganda: Tony Sentamu  

 

Meer uitvoerend vrijwilligers zijn nodig en zullen worden geworven voor diverse taken: 

·      Website maken: mogelijk Andrew Geddes 

·      Vrijwillliger benefiet concert(en) organiseren: Chris Richter 
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·       Plan en werving uitvoerend vrijwilligers voor komende jaren, bijv. in contact met 
muziek docentenopleiding Conservatorium Amsterdam: Samira, bestuursleden, 
Jasper en Petra i.s.m. vrijwilliger Mattanja Koolstra, stagebegeleider voor Opleiding 
Docent Muziek op het conservatorium.  

 

Beloningsbeleid 

Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zonder       
vrijwilligersvergoeding. 

Muziekdocenten in doelgroeplanden kunnen een vergoeding krijgen voor het uitvoeren van           
de projecten (geven van muzieklessen) ter plaatse.  
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