Jaarverslag activiteiten 2013

Na afloop van het slotconcert op Strijp-S op17 juni samen met vrijwilligers en docenten

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 2013 uiteengezet. De belangrijkste activiteit van Hengel
is sinds de oprichting 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 2013

•
•
1

Minimaal 25 kinderen bereiken met muziekles
Doorstroom van tieners naar muzieklessen van “In the Mix”

•
•
•

Van 60% van de jongeren bereiken we via de kinderen ook de ouders
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. Vrijwilligers helpen met begeleiden van de lessen en
activiteiten. Alleen de middelbare scholieren die lesassistent zijn ontvangen hiervoor een
vrijwilligersvergoeding. De activiteiten vinden plaats in een pand van 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.
In 2013 is gestart met een beginners klasje met algemene muziektheorie en kennismaking met de
verschillende instrumenten. Als ze in die periode laten zien dat ze echt interesse en/of talent hebben,
krijgen ze de gelegenheid om voor een instrument te kiezen. De instrumenten en materialen worden
ofwel gehuurd ofwel aangeschaft door Stichting Hengel.

Gitaaroptreden bij Emmaus en met de Rabobank naar het Parktheater voor een toneel Workshop
Muziekles in 2013

Beperkte middelen maken dat we ook in 2013 niet actief werven. Voor kinderen die zich spontaan
aanmelden wordt wel geprobeerd een plekje te maken. Vanaf na de zomer starten we met een
“AMV” klasje voor nieuwe leerlingen. Er wordt gedurende 8 lessen aan algemene muzikale
ontwikkeling gedaan. Ook wordt er een kennismaking met de saz, gitaar en cello georganiseerd.
Alleen de gemotiveerde en echt geïnteresseerde leerlingen stromen vervolgens door naar
instrumentaal onderwijs.
Er komen twee extra vrijwilligers bij het team. Ze kunnen de docenten ondersteunen en aan een
enkele kwetsbare leerling één op één les geven.
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Het totaal aantal leerlingen wordt nog wat kleiner dan in voorgaande jaren; van 45 in 2011, 40 in
2012 naar 30 in 2013 jaar. Het jaarlijkse slotconcert is bij Opus28 op Strijp-S. Er treden 20 leerlingen
op en zoals altijd zit de zaal vol met ouders, familie en buren.
Doorstroom en begeleiding

Er is een tweede muziekproject in Woensel West genaamd “In the Mix” gericht op tieners en
jongeren. We streven er naar dat leerlingen een gedegen basis krijgen bij Hengel en dan vanaf een
jaar of 12 doorstromen naar “In the Mix”. In 2013 zitten er 3 oud-leerlingen bij dit project. De
stichting blijft haar best doen om juist de kinderen uit een achterstand situatie binnenboord te
houden. We steven er naar om oud leerlingen ook te laten doorstromen naar andere projecten waar
ze zich verder kunnen ontwikkelen. Binnen het Spilcentrum Boschdijk zijn 3 oud-leerlingen die als
vrijwilliger meedoen in het lesprogramma voor kinderen. Bij dansles en taalactiviteiten. De relatie die
is opgebouwd met kinderen én hun ouders maakt het makkelijk om ze daarin te begeleiden. Voor dit
aspect is de betrokkenheid van buurtbewoners van groot belang.
Leerlingaantallen en verloop

Totaal nemen dit jaar 30 kinderen deel aan wekelijkse muzieklessen. Zie appendix voor details. Van
hen gaat 53% (=16 kinderen) door in 2014. Vanuit de eerste AMV klas met 6 kinderen gaan er 2 door.
We denken dat we hiermee een goed instrument hebben gevonden om te “selecteren” naar echt
geïnteresseerde kinderen.
Excursies, activiteiten en media

Totaal worden er in 2013 zes optredens gegeven, en twee excursies en twee workshops
georganiseerd. Op diverse internet sites zijn filmpjes, foto’s en verslagen van activiteiten te vinden.
Tabel 1: Overzicht van excursies en activiteiten 2013
Mrt’13
Mrt’13
Mrt’13
Apr’13
Jun’13
Jun’13
Jul’11
Okt’13
Dec’13
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Met Rabobank naar Parktheater - workshop toneel
Optreden cello bij Emmaus
Zangoptreden opening Spilstraat
Optreden gitaar-saz bij Emmaus
Slotconcert bij Opus28 op Strijp-S
Zangoptreden bij Woensel West Works
Excursie familieconcert Eindhoven Symfonie Orkest
Excursie Dutch Design Week
Optreden kerst basisschool ‘t Palet

Optreden en workshops: publiek bij optreden Emmaus, slotconcert en excursie Dutch Design Week

Evaluatie gestelde doelen

Kijkend naar de doelstellingen zoals die gesteld waren voor 2013 kunnen we concluderen dat alle
doelstellingen zijn gehaald. Het probleem met doorstroom voor de oudere kinderen naar ander
aanbod wordt deels opgelost door het popmuziek project “In the Mix”.
•
•
•
•
•
•
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45 kinderen bereikt met muziekles
27 kinderen gaan ook in 2012 door met de muzieklessen
Van 80% van de jongeren bereiken we ook directe familie en buren
Jongeren uit Woensel West zijn 2 maal positief in de media geweest
5 optredens geweest
2 uitstapjes naar culturele evenementen en 2 workshops

Appendix leerling aantallen, verdeling en verloop
Verdeling naar activiteit
Gitaar

8

Cello

8

Saz

8

AMV

6

Totaal

30

Verdeling naar Culturele achtergrond
Nederlands

1

Turks

15

Afrikaans

4

Overig

10

Totaal

30

Verloop muziekleerlingen
Actief in 2013

30

Gestopt in 2013

8

Gestopt begin 2014

6

Door in 2014

16
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