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Het trommelproject in 2017

Projectleider Felix geeft instructie

In 2017 is het trommelproject op maar liefst drie nieuwe
lesplaatsen gestart: Gikungu, Mutakura en Kajaga. Jonge wijken
met veel kinderen en jongeren die enthousiast aan het trainen zijn
en alle educatie over gezondheid, goede veelzijdige voeding,
aidspreventie en vrede en verzoening volgen. Dankzij uw bijdragen,
de collectes door Slagerij van Kampen en het aanvragen van
subsidies heeft de projectleiding de inrichting van deze lesplaatsen
kunnen realiseren. De kracht van dit trommelproject zit in de
combinatie van de muziek met het onderwijs over gezondheid,
hygiëne en verzoening. De trommel werkt als een magneet en de
overige informatie wordt tussen het trommelen door en tijdens het
zingen moeiteloos opgenomen. Sterk punt is ook dat de lessen
altijd midden in een woonwijk plaats vinden, vlak bij huis. Kinderen
hoeven niet te reizen in de grote stad. Vaak zouden zij dat niet
eens kunnen bij gebrek aan geld of omdat zij te jong zijn om zich in
de stad te begeven. Daar waar grotere organisaties niet zichtbaar
noch hoorbaar zijn, klinkt vlak bij huis wel de trommel. Er zijn nog
meer wijken die ook graag een trommellesplaats zouden willen. Wij
hopen van harte aan deze wensen tegemoet te kunnen komen in
de nabije toekomst.

Burundi
In 2015 ontstaat er onrust en protest, wanneer de president zijn
ambtstermijn verlengt met een derde periode. Er zijn veel
slachtoffers en vluchtelingen. Het land verkeert nu in ‘relatieve
rust’. De internationale gemeenschap zit er bovenop. Het strenge
negatieve reisadvies is voor een groot deel van het land
versoepeld. Wij begeven ons niet op politiek terrein, maar blijven
de trommel als symbool van de vrede in al zijn facetten graag
steunen.

Burundi ligt in de Grote Merenregio van Midden-Afrika
tussen Tanzania, Congo en Rwanda in. Hoofdstad:
Bujumbura.

Er zijn 11,5 miljoen inwoners op een oppervlakte van
27.830 km2 (~ 2/3 van Nederland).

De bevolking groeit met 3,25% per jaar (nummer 4 van de
wereld).

Het bruto binnenlands product per inwoner is $ 600,(nummer 227 en daarmee een van de laagste van alle
landen ter wereld [230]). In Nederland bedraagt dit
$ 50.000,- per inwoner.

90% van de bevolking is afhankelijk van de landbouw. Er is
grote voedselschaarste; ook veel onwetendheid over
veelzijdige voeding.

68% van de Burundezen leeft onder de armoedegrens.

Gemiddelde levensverwachting: 60 jaar.

2,5 % van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

45,6 % van de bevolking is jonger dan 15 jaar.

Ethnische groepen: Hutu (85%), Tutsi (14%) en Twa (1%).

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.








Bron:

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 begint de president aan een derde ambtstermijn.
In oktober 2017 stapt Burundi uit het Internationaal
Strafhof.
‘The World Factbook, CIA’.
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Het benefietconcert op 1 juli door Kamerkoor Réglisse en
Dirk Luijmes was een groot succes met een opbrengst van
€ 645,In november namen drie 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 Olard Derks, Jan Hein Egbers en Stan
Gommers zeer erkentelijk dat zij zich in hun vrije tijd
hebben ingezet voor de stichting.
Slagerij van Kampen heeft met groot enthousiasme het
ambassadeurschap voortgezet. Bij elk optreden is er een
collecte voor Rhythm for Revival. En een groot succes was
de verkoop van miniatuurtrommeltjes met stokken à 10,-.
Wij hopen op een nieuw transport vanuit Burundi van deze
prachtige trommeltjes. www.slagerijvankampen.nl
Het bestuur kwam 6 maal bijeen voor overleg en had twee
ontmoetingen met Slagerij van Kampen en een met de
kascontrolecommissie.
Het bestuur investeerde dit jaar in het schrijven van vele
subsidiebrieven, noodzakelijk om voor continuïteit op alle
lesplaatsen te zorgen. Het is op dit moment niet makkelijk
om voet aan de grond te krijgen met doelen op het gebied
van educatie, gezondheidszorg en cultuur, het voedsel voor
de ziel. Het bestuur hoopt de ‘adoptie’ van de opleiding van
trommelleerlingen à € 75,- per cursist onder de aandacht te
brengen van bedrijven, organisaties en scholen die
maatschappelijk betrokken zijn.
Heeft u op dit gebied adviezen? Dan horen wij het graag.

Nogmaals hartelijk dank voor uw steun aan Rhythm for Revival. Wij
wensen u mooie kerstdagen en een voorspoedig 2018.
Namens de projectleiding in Burundi en het bestuur,
Caroline Westgeest, secretaris.
info@rhythmforrevival.eu

