Jaarverslag activiteiten 2010

Na afloop van het slotconcert bij de GGzE op 6 juni; 50 leerlingen met docenten en vrijwilligers

Projectbeschrijving en werkwijze
Introductie

Stichting Hengel is in 2007 opgericht. De stichting helpt mensen, met name kinderen, om zich te
ontplooien en ontwikkelen. Natuurlijk vooral diegenen die daarbij begeleiding nodig hebben.
In dit jaarverslag worden de activiteiten van 2010 uiteengezet. De belangrijkste activiteit op dit
moment is een project met muziekles voor kinderen van 8 t/m 13 jaar in Woensel West te
Eindhoven. Woensel West is een zogenaamde Krachtwijk.
Kinderen uit Woensel West komen minder dan gemiddeld in aanraking met kunst en muziek. Daarom
het initiatief van Stichting Hengel. Muziek als instrument gebruiken om diverse groepen (culturele
achtergronden en leeftijden) in Woensel West op een laagdrempelige manier met elkaar te
verbinden. Emancipatie van kwetsbare jongeren en hun naasten uit Woensel West door hen
positieve ervaringen te laten opdoen op het gebied van kunst en cultuur.
De doelstellingen voor 2010

•

1

Minimum 50 kinderen bereiken met culturele activiteiten

•

Minimum 60% gaat ook in 2010 door met de kunstvorm waarin ze actief zijn geworden

•

Van 60% van de jongeren bereiken we via de kinderen ook de ouders

•

Jongeren uit Woensel West komen positief in de media

•

2 optredens waarbij ook de direct familie en buren komen kijken

•

2 uitstapjes naar culturele evenementen

Werkwijze

Bij de uitvoering van deze activiteiten zetten zich mensen uit de buurt in. Vrijwilligers, actieve
buurtbewoners, mensen die graag een bijdrage aan de buurt willen leveren. Daarnaast worden ook
de `ingeplaatsten`` van Trudo betrokken die in de buurt gehuisvest worden. Voor de muzieklessen
worden professionele docenten ingeschakeld. Daarnaast benadert de werkgroep buurtbedrijvigheid
vrijwilligers om mee te helpen bij de activiteiten, evt. tegen betaling van een vrijwilligersvergoeding.
De activiteiten vinden plaats in een bedrijfspand van Trudo aan het Celsiusplein. In najaar 201o is een
deel van de lessen verplaatst naar het nieuwe SPILcentrum Boschdijk.
De activiteiten zijn voor kinderen van 8 t/m 13 jaar. Daarvan zijn er ongeveer 200 in Woensel West.
De werkwijze is laagdrempelig en kleinschalig en gericht op kinderen die van huis uit niet aan dit type
activiteiten deelnemen.
Kinderen doen altijd eerst mee aan een kortere workshop van 8 a 10 lessen. Als ze in die periode
laten zien dat ze echt interesse en/of talent hebben, krijgen ze de gelegenheid om in vervolg‐groepen
deel te nemen. De instrumenten en materialen worden ofwel gehuurd ofwel aangeschaft door
Stichting Hengel.

Excursies juni Helikon familieconcert juni en Cellodag Dordrecht in mei
Muziekles in 2010

Voor het jaar 2010 besluit stichting Hengel om zich te concentreren op datgene waarin zij de beste
resultaten in haalt: de muziekles. Dus geen overige activiteiten meer eromheen. Het docententeam
wordt begin 2010 uitgebreid met een nieuwe docent voor de gitaarlessen. Deze docent heeft
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werkervaring in de hulpverlening én een conservatorium opleiding muziektherapie; een goede kracht
in Woensel West. In februari houden we weer een open dag. Met een groot aantal nieuwe
aanmeldingen stijgt het aantal wekelijkse muziekleerlingen naar meer dan 50. In juni wordt het
seizoen afgesloten met een slotconcert in het conferentiecentrum van de GGzE locatie Grote Beek.
Net als vorig jaar maken we er een mooi feest van: met zijn allen in een grote bus er naartoe, en
pizza eten samen met docenten en vrijwilligers na afloop. De achterban (ouders, buren, familie )
komt weer in groten getale kijken en luisteren. Ook zijn ouders zijn betrokken in de organisatie;
helpen met voorbereiden en inkopen, drankjes schenken, het eten na afloop, vervoer van alle
instrumenten, oppassen op leerlingen tijdens de generale repetitie enzovoort.
Na de zomervakantie gaat a 75% van de leerlingen door. Enkele leerlingen moeten we “uitzwaaien”
omdat ze ouder dan 13 zijn geworden. Een aantal leerlingen moet stoppen omdat ze verhuizen. Het
is de vraag hoe groot Hengel wil worden. Voor dit moment maken we de keuze voor stabiliseren.
Niet teveel nieuwe aanwas, het aanbod voor de huidige leerlingen verbeteren, versterken van het
docententeam.
Verder bouwen aan kwaliteit, doorstroming en samenwerking.

Het concept van muziekmaatjes werkt goed, en wordt verder uitgebreid; gedurende het jaar worden
er 5 kinderen begeleid door een “muziekmaatje die 1x per week 1 op 1 met ze oefent. Begin 2010
wordt een wekelijks ensemble gestart. De 6 meest gevorderde leerlingen op cello en saz mogen
meedoen. De resultaten zijn goed, de kinderen zijn trots om er in mee te mogen spelen.
Het doel van de muzieklessen is om een deel van de kinderen, wanneer ze met 13 jaar uitstromen, te
begeleiden naar muzieklessen in het reguliere aanbod. Een kwetsbare jongen is onder begeleiding
van een muziekmaatje overgestapt naar de wekelijkse popband lessen van het CKE op het nabij
gelegen Strijp. Twee meisjes zijn ook gestart bij een popband workshop van het CKE. Alhoewel ze
aanvankelijk heel enthousiast zijn, strandde dit toch, mede vanwege onbekendheid /huiver van de
(allochtone) ouders. Blijkbaar is 13 nog te jong om ze op eigen benen naar het reguliere
muziekaanbod toe te leiden. In 2011 zijn beiden inmiddels weer actief betrokken, nu in het Hengel
ensemble, en wordt met CKE overlegd over een vanuit Hengel begeleidde popband workshop.
Nog een samenwerking met CKE vond plaats in 2010. Alle gevorderde gitaristen deden mee aan een
speciaal opgezette CKE workshop waarbij ze ook kennis mochten maken met andere
popinstrumenten. Een groot succes, afgesloten met opnamen van 2 zelf geschreven liedjes.
Een nieuwe samenwerking werd gestart met Basisschool ‘t Palet en Welzijn. Een KNAP blok voor
leerlingen van groep 3 en 4 ‐ thema muziek ‐ werd inhoudelijk verzorgd door een Hengel
muziekdocent. Hiermee krijgen ook kinderen jonger dan 8 de mogelijkheid om met muziek kennis te
maken.
Leerlingaantallen en verloop

Totaal nemen dit jaar 58 kinderen deel aan wekelijkse muzieklessen. Zie appendix voor details. Van
hen gaat 71% (=41 kinderen) door in 2010. Daarnaast werden via het KNAP blok op school nog 10
jongere kinderen bereikt.
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Excursies, activiteiten en media

Totaal worden er in 2010 5 optredens gegeven en 4 excursies georganiseerd. Naar aanleiding van
Fanfare Dakar verschijnt een uitgebreid verslag op Hallo 040. Op diverse internet sites zijn foto’s en
verslagen van activiteiten te vinden, oa van basisschool Palet, Cello festival Dordrecht en Mega
Kinder Cello Orkest Amsterdam. Er verschijnt een DVD van het project Meedoen met interviews en
filmfragmenten.
Tabel 1: Overzicht van excursies en activiteiten 2010.

Jan’10
Mei ´10
Mei `10
Mei `10
Juni’10
Oct’10
Nov ’10
Nov ’10
Dec ’10

Saz optreden bij Trudo Celsiusplein
Gitaristen Workshop CKE/Pop‐EI
Deelname Cello festival Dordrecht
Djembe optreden Bruce World Music
Slotconcert GGzE
Cello optreden Design Circus Woensel West
Deelname en optreden Fanfare Dakar Parktheater
Deelname Mega Kinder Cello orkest Amsterdam
Ensemble optreden kerstviering basisschool ’t Palet

Diverse optredens: Slotconcert, Design Circus, Fanfare Dakar
Evaluatie gestelde doelen

Kijkend naar de doelstellingen zoals die gesteld waren voor 2010 kunnen we concluderen dat vrijwel
alle doelstellingen zijn gehaald, met 1 kanttekening. De doorstroom naar regulier muziek aanbod
loopt nog niet zonder problemen. Aandachtspunt voor 2011 om dit beter te laten verlopen.
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•

68 kinderen bereikt met muziekles

•

41 kinderen gaan ook in 2011 door met de muzieklessen

•

Van 80% van de jongeren bereiken we ook directe familie en buren
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•

Jongeren uit Woensel West zijn 4 maal positief in de media geweest

•

6 optredens geweest

•

3 uitstapjes naar culturele evenementen

Appendix leerling aantallen, verdeling en verloop
Verdeling naar activiteit
Aktiviteit
Gitaar

19

Cello

13

Saz

13

Djembe

10

CKE

Djembe
17%

Gitaar
33%

Saz
22%
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Totaal

CKE
5%

Cello
23%

58

Verdeling naar Culturele achtergrond

Culturele achtergrond

Nederlands

16

Turks

28

Marokkaans

6

Overig

8

Totaal

58

Overig
14%

Marokkaans
10%

Nederlands
28%

Turks
48%

Verloop
Verloop muziekleerlingen
Actief in 2010

58

Gestopt in 2010

15

Gestopt begin 2011

2

Door in 2011

41

Gestopt in 2010
26%

Door in 2011
71%

Extra activiteit

KNAP (Kort Naschools Aktiviteiten Programma) muziekblok. Bereik: 10 leerlingen groep 3 en 4.
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Gestopt
begin 2011
3%

