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Twaalfde Trommelproject
In juni 2015 is het elfde project afgesloten met een concours tussen
alle lesplaatsen. Wij zijn zeer verheugd over de start van het
twaalfde project in september 2015, op acht plaatsen, waaronder
een nieuwe lesplaats bij de basisschool van Carama. Mede dankzij
uw steun en de giften via Slagerij van Kampen is deze nieuwe
trommellesplaats gerealiseerd! In januari 2016 hopen wij de
inrichting van een nieuwe lesplaats in Gikungu te ondersteunen.
De projectleiding is vastbesloten om door te gaan met het opleiden
van de kwetsbare kinderen en jongeren. Wij blijven hen van harte
steunen, juist nu!

In Burundi
Het is nog steeds 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. Tegenstanders van de regerende
partij krijgen niet de kans om vreedzaam te demonstreren. Zij
worden hard aangepakt en er zijn inmiddels heel wat slachtoffers te
betreuren. Het bestuur van Rhythm for Revival leeft erg mee met de
mensen in Burundi. Wij hebben dagelijks contact met de
projectleiding. Juist in deze bijzondere tijd voelen wij ons extra
betrokken vanwege de jarenlange band die wij sinds 2006 met hen
hebben.

Tien jaar Rhythm for Revival
De situatie in Burundi is zorgelijk. Maar dat betekent ook dat zij juist
nu onze steun extra hard nodig hebben. Daarom willen wij het
tweede lustrum van onze stichting niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. In april 2016 is het tien jaar geleden dat wij de BurundiDrummers voor het eerst ontmoetten. In mei 2006 hebben wij de
Stichting Rhythm for Revival opgericht. Wij zijn er trots op dat ons
project, behorende tot de zogenaamde ‘kleinschalige particuliere
initiatieven’, al tien jaar zo goed loopt. Onder het motto ‘Liever
trommelgeroffel dan geweerschoten’ gaan wij door met ons werk en
hopen wij dat er in de toekomst nog vele kinderen in Burundi een
opleiding kunnen genieten. Wij hopen van harte dat u ons initiatief
wilt blijven steunen.
Wij willen u graag ook uitnodigen om met ons mee te denken over
de vormgeving van dit jubileumjaar (z.o.z.)

Denkt u met ons mee in dit jubileumjaar?
Om het jubileumjaar een speciaal tintje te kunnen geven heeft het bestuur
ideeën bedacht waarbij uw hulp van harte welkom is. Heeft u tips en
adviezen voor ons? Wij horen het graag van u. Enkele van deze ideeën:










Trommelaartje in Carama

Ludieke acties: een klein gebaar kan grootse resultaten hebben. Er
zijn supermarkten die het goede doel steunen door gedurende twee
weken al het statiegeld te doneren. Misschien weet u er een bij u in
de buurt?
Verkoop van tweedehands boeken en Lp’s.
Een benefietdiner. Met medewerking van een chef-kok die voor
kwaliteit en een Afrikaans tintje kan zorgen.
Benefietconcerten: waarbij een ensemble speciaal voor Rhythm for
Revival optreedt; of waarbij artiesten 1 % van hun gage willen
afstaan voor het goede doel.
Graag geven wij lessen en lezingen op scholen en bij gezelschappen
die daar interesse in hebben. Met beeld en geluid: over Burundi, het
land, de bevolking, de geschiedenis, de trommelcultuur en de
bijbehorende symboliek.
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. Wij hopen met ons enthousiasme ook
anderen te kunnen betrekken in dit mooie werk voor een prachtig
land met levenslustige mensen.
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!

Activiteiten in 2015


Voorlichting over aidspreventie







Onze secretaris heeft twee presentaties gegeven, met beeld en
geluid, over Burundi en het project: in de Maranathakerk en bij een
kloosterorde te Nijmegen.
In maart had de kascontrolecommissie inzage in de boekhouding.
Aan de penningmeester werd vervolgens décharge verleend. Op
verzoek is het verslag in te zien.
In juni is de secretaris op bezoek geweest bij een lid van de
buitenlandcommissie van de Tweede Kamer. Samen spraken zij over
de zorgelijke situatie in Burundi.
De samenwerking met Slagerij van Kampen heeft een vruchtbaar
gevolg gekregen. Tijdens de optredens van afgelopen seizoen bracht
de collecte onder het publiek ruim € 4.000,- op. Wij zijn de band en
manager Eric Dieteren zeer dankbaar voor de aandacht die zij in hun
rol van ambassadeur aan het trommelproject van Rhythm for Revival
geven! Kijk op www.slagerijvankampen.nl voor de agenda van deze
geweldige virtuoze slagwerkgroep.
Het bestuur blijft actief in het aanvragen van subsidies ter
ondersteuning van de trommelprojecten in Burundi
De website is vernieuwd.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun.
Wij wensen u mooie kerstdagen en een voorspoedig 2016.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Rhythm for Revival,
Caroline Westgeest, secretaris. info@rhythmforrevival.eu

