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In Burundi
Het is onrustig in Burundi. Deze onrust begon in april, toen zittend president
Nkurunziza zich opnieuw verkiesbaar stelde voor een derde ambtstermijn. In
de grondwet staat dat presidenten maximaal twee termijnen mogen dienen.
De oppositie noemt een nieuw mandaat van Nkurunziza in strijd met de
grondwet en vooral in strijd met het vredesakkoord van Arusha, dat sinds het
einde van de burgeroorlog in het Centraal-Afrikaanse land ruim tien jaar
geleden de vrede verzekerd heeft. Sinds enkele weken gaat de bevolking
massaal de straat op om vreedzaam te demonstreren tegen de derde
ambtstermijn van de president. Helaas worden deze demonstraties zeer hard
aangepakt met dodelijke slachtoffers en gewonden tot gevolg. Vanuit de
oppositie, de kerken, de Afrikaanse unie en de VN wordt druk uitgeoefend op
Nkurunziza om niet meer op te gaan voor een derde termijn, om de rust te
herstellen en de burgers te beschermen. Er komt een hele voorzichtige dialoog
op gang, de verkiezingen zijn een week uitgesteld, de demonstraties duren
voort.
Het bestuur van Rhythm for Revival leeft erg mee met de mensen in Burundi.
Juist in deze bijzondere tijd voelen wij ons extra betrokken vanwege de
jarenlange band die wij sinds 2006 met hen hebben. Wij hebben dagelijks
contact met de projectleiding. De trommellessen kunnen niet overal even
regelmatig doorgang vinden in verband met de veiligheid. Maar zij zijn
vastbesloten om door te gaan met de organisatie van de trommelprojecten.
Na de zomer van 2015 zal het twaalfde project van start gaan. Wij blijven hen
van harte steunen, juist nu!

Financiën
In maart 2015 namen twee donateurs van Rhythm for Revival plaats in de
kascontrolecommissie. Zij hebben inzage gehad in de boekhouding.
Slotconclusie: de commissie adviseert het bestuur van de Stichting Rhythm for
Revival de boekhouding en de daarbij behorende saldi-overzichten goed te
keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Wij zijn Annelies Baudet
en Olard Derks zeer erkentelijk dat zij zich in hun vrije tijd hebben ingezet
voor de stichting.

Slagerij van Kampen
Slagerij van Kampen heeft aangegeven ambassadeur te willen blijven. Daar
zijn wij uiteraard erg blij mee! Tijdens elk optreden vragen zij aandacht voor
het trommelproject. Dankzij het bezoek aan Burundi door manager Eric,
samen met onze voorzitter Johan in november 2014 is er een speciale band
ontstaan met het land en de mensen. In mei 2016 hoopt de band met ons
naar Burundi te gaan, voor ontmoeting en uitwisseling met de trommelaars.
Wij zullen dan ook met een documentaire het project en het land Burundi
(nog) beter op de kaart te zetten. De Nederlandse ambassade in Burundi is al
enthousiast over het plan. Een mooie toekomstdroom!
Wij raden u van harte aan om naar een optreden te gaan: Nieuwe show met
blazers en slagwerk! Zie voor de speellijst: www.slagerijvankampen.nl

Wetenswaardigheden over Burundi

















Burundese vlag




Burundi ligt in de Grote Merenregio van Midden-Afrika tussen
Tanzania, Congo en Rwanda in. Hoofdstad: Bujumbura
Er zijn 10 miljoen inwoners op een oppervlakte van 27.830 km 2 (~ 2/3
van Nederland)
De bevolking groeit met 3,5% per jaar (nummer 1 van de wereld)
Het bruto binnenlands product per inwoner is $ 163,- (nummer 180 en
daarmee het laagste van alle landen ter wereld). In Nederland
bedraagt dit $ 48.222 per inwoner
68% van de Burundezen leeft onder de armoedegrens
Ruim 40% boven de 15 jaar is analfabeet
Gemiddelde leeftijd huidige bevolking: 17 jaar
Gemiddelde levensverwachting: 59 jaar
2,5 % van de bevolking is ouder dan 65 jaar
Ethnische groepen: Hutu (85%), Tutsi (14%) en Twa (1%).
De vlag van Burundi heeft drie sterren: voor elke bevolkingsgroep
één, maar ook voor het nationale motto van: Eenheid, Werk en
Vooruitgang. De kleur groen symboliseert Hoop en Optimisme, de
kleur rood het bloed dat vergoten is om onafhankelijkheid te bereiken
Religies: 62% Katholiek, 5 % Protestant, 23% inheemse religies, 10%
Moslim
Officiële talen: Kirundi en Frans. Daarnaast Swahili als handelstaal.
Het land is verdeeld in 17 provincies.
De hoogte varieert van 772m – 2670 m.
Het klimaat is tropisch, maar de temperatuurverschillen zijn groot,
afhankelijk van de hoogte. Het is er niet snel erg heet. Men kent twee
droge seizoenen, van juni – augustus en december- januari. De
overige maanden kán het soms flink regenen.
Sinds de onafhankelijkheid in 1962 is Burundi een republiek. President
is Pierre Nkurunziza. De senaat bestaat uit 54 zetels, het Parlement uit
minimaal 100.
De huidige regering is in 2005 door middel van democratische
verkiezingen aan de macht gekomen. Eind 2008 heeft de regering een
vredesakkoord met de laatst overgebleven rebellenbeweging (FNL)
gesloten dat in 2009 is uitgevoerd. De mensenrechtensituatie kent
sinds de burgeroorlog enige verbetering, maar er zijn nog steeds
problemen zoals seksueel geweld tegen vrouwen. In juni 2015 zullen
er nieuwe verkiezingen plaatsvinden.

Denkt u met ons mee?



Felix geeft les





Misschien heeft u in uw familie of kennissenkring ervaren mensen die
bijvoorbeeld na hun pensionering op zoek zijn naar een zinvolle
bijdrage aan maatschappelijke organisaties en goede doelen? Wij
komen graag met ze in contact!
Weet u twee vrijwilligers die onze organisatie kunnen ondersteunen
met administratie, PR en andere hand- en spandiensten? Het is daarbij
niet noodzakelijk om plaats te nemen in het bestuur. Het kan gaan om
kleine en grote klussen op secretarieel gebied. Bijvoorbeeld het
aanschrijven van scholen. Of stukjes voor de website van het
Nederlands in het Engels vertalen. Wij hopen met ons enthousiasme
ook anderen te kunnen betrekken in dit mooie werk voor een prachtig
land met levenslustige mensen.
Kent u scholen, organisaties, gezelschappen, genootschappen die een
bijdrage zouden willen leveren aan ons goed doel? Wij kunnen er een
les of een presentatie tegenover stellen met foto’s en film en
informatie over Burundi. Of een trommelworkshop.
Graag horen wij als u met ons mee wilt denken.

Vanuit het motto liever trommelgeroffel dan geweerschoten gaan wij samen
het volgende project aan.
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun. Wij wensen u een mooie zomer.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Rhythm for Revival,
Caroline Westgeest, secretaris. info@rhythmforrevival.eu

