Jaarverslag activiteiten 2009

Slotconcert Muziekcentrum 12 juni: de zaal stroomt vol met publiek uit Woensel West

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 2009 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 2009
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•

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. Voor de muzieklessen
worden professionele docenten ingeschakeld. De muzieklessen vinden plaats in een bedrijfspand van
woningbouwcorporatie Trudo aan het Celsiusplein.
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.

E
xcursies mei Concertgebouw en november Mega Kinder Cello Orkest Amsterdam

Muziekles in 2009

In 2009 zijn er muzieklessen gegeven voor de instrumenten cello, gitaar, saz en djembé. Na een goed
verlopen eerste seizoen, zijn er eind 2008 enkele veranderingen. Voor zowel saz als gitaar zijn er
nieuwe docenten gezocht. Het is lastig om bekwame vakdocenten te vinden die tevens de juiste
sociale vaardigheden en interesse hebben voor het lesgeven in een wijk als Woensel West. Een
goede docent vertaalt zich direct in hoge opkomst en laag verloop. Begin 2009 worden er twee
nieuwe docenten gevonden en in februari houden we weer een open dag. Met een groot aantal
nieuwe aanmeldingen stijgt het aantal wekelijkse muziekleerlingen naar ruim 40. In juni wordt het
seizoen afgesloten met een slotconcert in het Philips Muziekcentrum. De achterban (ouders, buren,
familie) komt in groten getale kijken en luisteren en trots zijn op hun kinderen, de kleine zaal met
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300 plaatsen is bijna vol. Voor velen onder hen is het de eerste keer dat ze in het Muziekcentrum
komen. Er is een rapportage op TV Eindhoven.
Na de zomervakantie blijkt dat 90% van de leerlingen door wil met lessen! We besluiten om nu even
geen open dag te houden. Er staat al een aantal kinderen op de wachtlijst, zij krijgen wel de
gelegenheid om te starten.
In het najaar van 2009 starten we met het concept `Muziekmaatjes`. Voor de muzikaal getalenteerde
leerlingen zoeken we vrijwilligers die 1x per week 1 op 1 met ze oefenen. Eind 2009 zijn er drie
koppels gevormd.

Overige activiteiten

Naast de muzieklessen wordt er gestart met theatercircus: een passende kunstvorm voor kinderen
die niet zo goed kunnen stilzitten. Een workshop van 12 lessen resulteert in een afsluitend optreden
in de wijk. Er start een grote groep, maar niet iedereen maakt de 12 lessen af.
In de zomervakantie organiseren we een activiteit die buiten de doelstellingen valt, handbal. We
hopen hiermee een andere groep kinderen te bereiken. Op het veldje van de Groenewoudseweg
wordt gedurende drie weken twee maal per week handbaltraining gegeven, en dit wordt afgesloten
met een toernooitje. Via deze activiteit wordt een nieuwe groep kinderen bereikt waarvan een
aantal doorstroomt naar de muzieklessen.
In samenwerking met woningbouwcorporatie Trudo start in het najaar de huiswerkclub: extra
oefenen in met name rekenen en taal voor kinderen van groep 4, 5 en 6. De betrokkenheid vanuit
Stichting Hengel bestaat met name in het helpen opstarten en in het werven van deelnemers en
benaderen van ouders. In de start van het nieuwe seizoen 2009/2010 besluiten we om ons te
concentreren op datgene wat we het beste kunnen en waar de resultaten het beste zijn. De
muzieklessen.
Leerlingaantallen en verloop

Totaal nemen dit jaar 61 kinderen deel aan muziek, theatercircus of handbal. Zie appendix voor
details. Het verloop is laag. Van de 42 muziekleerlingen in 2009 gaat 74% (=31 kinderen) door in
2010.
Excursies, activiteiten en media

Totaal worden er in 2009 vijf optredens gegeven en drie excursies georganiseerd. Van het
slotconcert in het Muziekcentrum wordt een rapportage gemaakt door TV Eindhoven, en staat een
verslag in het Eindhovens Dagblad. Op internet verschijnen twee filmpjes met daarin fragmenten
van de muziekles. De eerste van het optreden voor ministers Van der Laan en Hirsch Ballin. De
tweede in het kader van het gemeentelijk project “Meedoen”.
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Tabel 1: Overzicht van excursies en activiteiten
Datum
Jan’09
Feb ’09
April ´09
Mei `09
Juni ’09
Nov ’09
Dec ’09
Dec’09

Activiteit
Excursie Kerstwintercircus
Optreden ministers Van der Laan en Hirsch Ballin
Theatercircus optreden in BAZ
Excursie zondagochtendconcert Concertgebouw Amsterdam
Optreden Muziekcentrum Frits Philips
Deelname Mega Kinder Cello orkest Amsterdam
Cello optreden kerstviering basisschool ’t Palet
Gitaristen optreden Kerstmarkt

Divers
e optredens: kerstviering ‘t Palet, bezoek van twee ministers, slotconcert Muziekcentrum
Evaluatie gestelde doelen

Kijkend naar de doelstellingen zoals die gesteld waren voor 2009 kunnen we concluderen dat alle
doelstellingen zijn gehaald, met 1 kanttekening. De handbal is een activiteit die buiten de
oorspronkelijke doelstelling valt.
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•

60 kinderen bereikt met muziekles

•

31 kinderen gaan ook in 2010 door met de muzieklessen

•

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

•

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

•

5 optredens geweest

•

3 uitstapjes naar culturele evenementen

Appendix leerling aantallen, verdeling en verloop

Verdeling naar activiteit
Gitaar

16

Cello

12

Saz

8

Djembe

6

Theatercircus

7

Handbal

12

Totaal

61

Aktiviteit

Handbal
20%
Circus
11%
Djembe
10%

Cello
20%
Saz
13%

Verdeling naar Culturele achtergrond
Nederlands

14

Turks

28

Marokkaans

6

Overig

13

Totaal

61

Gitaar
26%

Culturele achtergrond
Overig
21%

Nederlands
23%

Marokkaans
10%

Turks
46%

Verloop muziekleerlingen
Aktief in 2009

42

Gestopt in 2009

9

Gestopt begin 2010

2

Door in 2010

31

5

Verloop
Gestopt in 2009
21%

Door in 2010
74%

Gestopt begin
2010
5%
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