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Het Trommelproject in Burundi

‘Buiging voor de koning’

Met veel genoegen laten wij u weten dat de kinderen en
jongeren op zeven lesplaatsen weer enthousiast trommelend
het jaar zijn ingegaan. Op bijgaande foto’s ziet u de jongste
trommelaartjes op de nieuwe lesplaats in Carama. De nieuwe
generatie dient zich aan: ook de oudste zoon (5 jaar) van
projectleider Félix is voor het eerst mee op cursus geweest.
Wanneer u ziet dat de kinderen met twee armen + stokken in
de lucht staan, dan balanceren zij op één been. Niet alleen
het goed leren trommelen speelt een rol in de lessen.
Sierlijkheid en balans tijdens dans en trommelspel worden
ook intensief geoefend. Elk dansfiguur heeft een symbolische
betekenis. Dat stamt uit de tijd dat Burundi een koninkrijk
was en het een hele grote eer was om voor de koning aan het
hof op te mogen treden. Een trommelaar moest dapperheid,
moed en virtuositeit tonen. De beste springers, die tijdens een
dans meters hoog springen, maken – zelfs hoog in de lucht –
nog een buiging voor de koning. En met een hele snelle
virtuoze beweging met de stok rond je hals zweer je trouw
aan de koning.

Jubileum

‘Trouw zweren aan de koning’

De stichting Rhythm for Revival is opgericht in mei 2006. Wij
zijn trots en dankbaar dat wij, mede dankzij uw steun, al tien
jaar deze bijzondere projecten in Burundi kunnen
ondersteunen. De eerste trommelcursus ging van start in het
seizoen 2006 – 2007. Sinds die tijd zijn er twaalf
trommelcursussen gedurende 6 maanden per cursus, op
gemiddeld 8 lesplaatsen tegelijk geweest. In die tijd hebben
wij als bestuursleden tien maal een bezoek aan het project
gebracht. Wij hopen ons jubileum in Burundi een feestelijk
tintje te kunnen geven met:
- Het financieren van een nieuw transportmiddel
- Het openen van een nieuwe lesplaats in Gikungu
- Het organiseren van een concours

Nieuw transportmiddel
‘La Fourgonnette’ is ter ziele. Met vereende inspanningen is
deze kleine vrachtwagen in 2007 bij elkaar gespaard. Hij doet
gedurende negen jaar trouwe dienst als transportmiddel voor
trommels en trommelaars. Het docententeam reist ermee
naar vele optredens en presentaties, op bruiloften en bij
andere gelegenheden. Daar verdienen zij een centje bij,
waarmee bijvoorbeeld weer trommels gerepareerd kunnen
worden. Wij hopen van harte de aanschaf van een nieuw
vervoermiddel te kunnen financieren.
La Fourgonnette 2007- 2016

Een concours. Waarom?





Concours






Voor de kinderen en jongeren die aan de cursussen
deelnemen is het een extra stimulans om ergens naar toe te
werken én op een hoger niveau te komen.
Ook inhoudelijk geeft het een extra impuls: de leerlingen
bereiden per lesplaats liederen en theaterstukjes voor over
de vrede, over gezondheid en hygiëne en over de preventie
van aids. De jury beoordeelt al deze aspecten naast het
niveau van trommelen en dansen.
Deze liederen en theaterstukjes bereiken nog meer
toeschouwers dan bij een doordeweekse les al het geval is.
Een concours trekt nieuwe leerlingen aan
Met een concours kan de organisatie een signaal afgeven
richting de beleidsmakers en autoriteiten in Burundi: dat het
project al tien jaar van belang is, in de wijken, dicht bij de
mensen! En dat educatie hand in hand gaat met thema’s als
vrede, verzoening en gezondheid.
Radio, t.v. en de ministeries voor respectievelijk jeugdzaken,
cultuur, sport en gezondheidszorg worden op het concours
geattendeerd en uitgenodigd.

Nieuwe lesplaats Gikungu

Voorlichting over aidspreventie

In januari hebben wij een subsidie à € 1.100,- van ‘Books for Life
Tilburg’ ontvangen voor de aanschaf van trommels voor de nieuwe
lesplaats Gikungu. Wij hopen dat deze beoogde nieuwe lesplaats met
steun van alle donateurs en subsidiegevers rond de zomer geopend
kan worden.

Slagerij van Kampen en bedrijven
Wij zijn het management, de crew en de bandleden zeer erkentelijk
voor hun niet aflatende steun als ambassadeur voor de projecten in
Burundi. Tijdens elk optreden wordt met groot enthousiasme tijd
ingeruimd om aandacht voor onze stichting te vragen. Alle collectes
die tijdens de pauzes worden gehouden komen ten goede aan de
trommelprojecten in Burundi. Graag attenderen wij u op de nieuwe
show die in het najaar van start gaat, met slagwerk én blazers.
www.slagerijvankampen.nl
Slagerij van Kampen treedt ook buiten de grote zalen op, bij
bedrijven, teambuildingsdagen, cursussen leiding geven, teamuitjes,
personeelsfeesten etc. Deze virtuoze slagwerkers zijn ook gedreven
docenten. Kent u bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar de
invulling van een personeelsdag met een workshop onder leiding van
een bandlid van Slagerij van Kampen? Laat het ons graag weten.

Trommelaartjes in Carama; zoon van Felix met
2 stokkken

Denkt u met ons mee in dit jubileumjaar?
Voor de voortzetting van alle cursussen en de extra jubileumactiviteiten in Burundi (het concours, la fourgonnette) zijn wij in
2016 op zoek naar een dekking van in totaal € 20.000,- , bijeen te
brengen via subsidies en donaties.
Wij ontvangen graag suggesties van uw zijde voor inzamelacties en
andere activiteiten.
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

Lesplaats Kanyosha

