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Nieuwe lesplaatsen trommelproject
Met trots kunnen wij u melden dat in april 2017 een nieuwe
lesplaats is geopend in de wijk Mutakura. Dankzij uw bijdragen, de
collectes door Slagerij van Kampen en het aanvragen van subsidies
heeft de projectleiding de inrichting van deze lesplaats kunnen
realiseren. In juni volgt de wijk Kajaga; daar staan ze al te popelen
om te mogen beginnen.
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.

Books 4 Life
In 2010 is Rhythm for Revival in contact gekomen met Books 4
Life. Een van de hoofddoelstellingen van Books 4 Life is een
inkomen te genereren voor goede doelen door middel van de
verkoop van tweedehandsboeken. Bijna het gehele inkomen uit
boekverkopen gaat rechtstreeks naar goede doelen en
liefdadigheidsprojecten (een maximum van 10% wordt gebruikt
voor de bedrijfsvoering). Books 4 Life runt zelf geen
liefdadigheidsprojecten. De helft van het geld wordt verdeeld
tussen Amnesty International en Oxfam Novib, twee grote en breed
erkende organisaties die zich wereldwijd inzetten voor een betere
wereld. De rest van het geld is gereserveerd voor kleinschalige
liefdadigheidsprojecten wereldwijd, die ieder jaar door de
vrijwilligers van iedere afzonderlijke vestiging zelf worden gekozen.
Vorig jaar ontvingen wij van Books 4 Life- Tilburg een bijdrage voor
de aanschaf van nieuwe trommels in de wijk Gikungu; deze
lesplaats is gestart in het najaar van 2016.
Op dit moment hebben wij een aanvraag lopen bij Books 4 Life –
Nijmegen voor de inrichting en exploitatie van een nieuwe lesplaats
in Kiyange.
U kunt ons daarbij nog een handje helpen. Heeft u boeken en/ of
DVD’s (in goede staat) die u kwijt wilt en woont u in de buurt?
Breng ze naar de vestiging van Books 4 Life. Vermeld er a.u.b. bij
dat u door Rhythm for Revival getipt bent hierover. Bij voorbaat
hartelijk dank.
Voor zeer lage prijzen kunt u er zelf boeken en DVD’s kopen. Er is
ook een prachtige collectie kinderboeken.
Contactgegevens: Wolfskuilseweg 19 6542 JB te Nijmegen.
Open: ma t/m za van 12.00u – 16.00u
Overige vestigingen : www.books4life.nl

Benefietconcert 1 juli 2017
Wij hopen u te mogen begroeten:
Zaterdag 1 juli, 17u – 18u. Benefietconcert ten bate van de
trommelprojecten van Rhythm for Revival in Burundi.
Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 Nijmegen.
Door:
Kamerkoor Réglisse (een zeer goed kamerkoor) en Dirk Luijmes,
orgel (toporganist!). Zij brengen juweeltjes ten gehore uit de
kamerkoor- en orgelliteratuur: met werken van Brahms,
Mendelssohn, Poulenc, Kodaly, Fauré, Vierne, Guilmont.
Entree: vrijwillige bijdrage.
Stadsschouwburg Nijmegen 18 november 2016
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Crowdfunding nieuw vervoermiddel
Zoals bekend is er een nieuw transportmiddel nodig om
spelers en instrumenten te kunnen vervoeren naar
optredens. Zo’n kleine vrachtwagen is onontbeerlijk. De
spelers verdienen een centje bij langs deze weg.
Heeft u creatieve ideeën om ons aan meer middelen te
helpen? Die zijn zeer welkom. Wij doen alvast een voorzet:
 Inzamelingsactie via activiteiten op een school;
bijvoorbeeld een sponsorloop.
 Inzamelingsactie via de kerk. Wij hielden een
voordracht in Studentenkerk met aansluitend collecte
 Een eindejaarsactie in plaats van een kerstgeschenk
bij uw bedrijf?
 De opbrengst van benefietconcerten en feesten, zoals
wij ontvingen van een aantal donateurs.
 Winkels die een week statiegeld afstaan voor het
goede doel
 Verenigingen, gildes, bedrijven die een schenking
doen in ruil voor een lezing/ informatie-avond.
Misschien krijgt u zin om ons een handje te helpen? Of een
avond - zonder verdere verplichtingen - bij ons aan te
schuiven?
 Weet u twee vrijwilligers die onze organisatie kunnen
ondersteunen met administratie, PR en andere handen 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!
Nogmaals hartelijk dank voor uw steun aan Rhythm for
Revival.
Wij wensen u een mooie zomer.
Namens de projectleiding in Burundi en het bestuur,
Caroline Westgeest, secretaris.
info@rhythmforrevival.eu
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