Jaarverslag activiteiten 2011

Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 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 2011 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. Vandaar het
initiatief van Stichting Hengel. Muziek wordt als instrument gebruikt 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 wordt bewerkstelligd door hen
positieve ervaringen te laten opdoen op het gebied van kunst en cultuur.

1

De doelstellingen voor 2011
• Minimaal 40 kinderen bereiken met culturele activiteiten
•

Minimaal 60% gaat ook in 2012 door met de kunstvorm waarin ze actief zijn geworden

•

Bij 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 directe 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 van 2010 is een deel van de lessen verplaatst naar het
nieuwe SPILcentrum aan de 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 korte 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.

Excursie juni familieconcert Symfonie Orkest Eindhoven en december Het Brabants Orkest.
Muziekles in 2011
In het jaar 2011 starten er in Woensel West steeds meer laagdrempelige activiteiten voor kinderen en
jongeren. Het betekent dat kinderen – gelukkig – meer kansen krijgen om ook op ander terrein hun talenten te
ontwikkelen. Tal van deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het “inplaatsingsproject” van
Woningcorporatie Trudo . Nieuwe huurders krijgen voorrang op een woning en moeten als tegenprestatie
vrijwilligerswerk in de wijk verrichtten tegen een kleine financiële vergoeding. Zij geven onder andere sportles,
dansles en popmuziekles. Stichting Hengel werkt veel samen met de andere activiteiten. Bijvoorbeeld doordat
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het ensemble en 2 zangeressen optreden bij een groot slotoptreden van dansleerlingen “Woensel West
Works”.
Doordat kinderen meer keuze krijgen, wordt het aantal leerlingen dat voor muziek zal kiezen wat lager. Hengel
wil dan ook qua leerlingaantal iets kleiner worden dan in 2010.
Bij de djembé lessen zitten begin 2011 veel leerlingen niet meer zo trouw op les komen. Ze zitten allemaal ook
op dansles en vinden dit minstens net zo leuk. We besluiten dan ook om in mei 2011 slechts één goed
gemotiveerde djembé leerling de gelegenheid te geven om door te gaan. Voor de andere 5 leerlingen worden
de lessen gestopt.
Het jaarlijkse slotconcert is deze keer in de concertzaal van het Centrum van de Kunsten Eindhoven. Er treden
38 leerlingen op en zoals altijd zit de zaal vol met ouders, familie en buren.
Verder bouwen aan kwaliteit, doorstroming en samenwerking.
De docenten versterken elkaar met kennis. De Turkse muziektheorie wordt behandeld door de saz‐docent.
Inzicht in orthopedagogisch handelen met kinderen in een achterstandssituatie wordt gedoceerd door de
muziektherapeute.
De popmuziek lessen “In the Mix” worden in de zomer 2011 gestart in nauwe samenwerking met Stichting
Hengel. Lessen op (bas)gitaar, keyboard, drum of zang op zolder in hetzelfde gebouw waar de lessen van
Hengel plaatsvinden. Het is een mooie doorstroom mogelijkheid voor leerlingen die 14 worden en niet meer bij
Hengel kunnen blijven. Onder begeleiding van de docenten van “In the Mix” treden leerlingen van Hengel op
als popband bij het jaarlijkse Woensel Westival.
De stichting blijft haar best doen om juist de kinderen uit een achterstand situatie binnenboord te houden. Zo
wordt er voor een kwetsbare leerling die uit de wijk verhuist toch een vervolgtraject zang betaald als vervolg op
de Hengel muzieklessen. Twee andere kwetsbare leerlingen die uitgestroomd zijn maar beiden bijzondere
muzikale kwaliteiten bezitten laten we ook niet los. Ze worden uitgenodigd om als gast mee te komen doen bij
optredens. Eén leerling van 14 mag ook gewoon de lessen blijven volgen.
Leerlingaantallen en verloop
Totaal nemen dit jaar 45 kinderen deel aan wekelijkse muzieklessen. Zie appendix voor details. Van hen gaat
60% (=27 kinderen) door in 2012. Een deel van het verloop wordt veroorzaakt door het stoppen met de djembé
lessen.
Excursies, activiteiten en media
Totaal worden er in 2011 vijf optredens gegeven, twee excursies en twee workshops georganiseerd. Op diverse
internet sites zijn filmpjes, foto’s en verslagen van activiteiten te vinden, oa van woensel West Works en het
Woensel Westiv al.

Tabel 1: Overzic ht van excursies en activiteiten 2011.
Apr’11
Jun’11
Jul’11
Jul’11
Aug ’11
Sep’11
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Optreden bij Open dag basisschool ’t Palet
Slotconcert bij Centrum voor de Kunsten Eindhoven
Optreden bij Woensel West Works
Excursie familieconcert Eindhoven Symfonie Orkest
Vakantieworkshop Rock‐hok i.s.m. In the Mix
Popband optreden Woensel Westival

Nov ’11
Dec ’11
Dec’11

Workshop met violist van Het Brabants Orkest
Excursie familieconcert Het Brabants Orkest
Optreden Winterfeest SPILcentrum Boschdijk

Optreden en workshops: Woensel West Works, publiek bij het Slotconcert, Workshop HBO

Evaluatie gestelde doelen
Kijkend naar de doelstellingen zoals die gesteld waren voor 2011 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

Aktiviteit

Gitaar

11

Cello

16

Saz

11

Djembe

Djembe
16%

Gitaar
24%

7

Totaal

45

Saz
24%

Cello
36%

Verdeling naar Culturele achtergrond

Culturele achtergrond
Nederlands

9

Turks

17

Marokkaans

Nederlands
20%

Overig
29%

6

Overig

13

Totaal

45
Marokkaans
13%

Turks
38%

Verloop muziekleerlingen

Verloop
Actief in 2011

45

Gestopt in 2011

15

Gestopt begin 2012

3

Door in 2012

27

Gestopt in
2011
33%

Door in
2012
60%

5

Gestopt
begin 2012
7%

