Jaarverslag Stichting Hengel 2019

Met kinderen uit Woensel West en de Bennekel naar de muzikale speurtocht “Hans en Grietje” op de
TU-Eindhoven.

Inleiding
Muzieklessen in Woensel West
In 2019 organiseerde Hengel in de maanden januari t/m juni nog voor een kleine groep leerlingen
muziekles in Woensel West. De basisschool organiseert al voor het derde jaar gratis naschoolse
muzieklessen. Daarom gaat Hengel haar aanpak hier beter laten aansluiten. Na de zomervakantie
stoppen de lessen, en worden er plannen voor de toekomst gemaakt. Verderop in dit document is
hierover meer te lezen. Wel werd in 2019 een leuke samenwerking gestart met “Quadrivium”, een
muziekvereniging van studenten van de Technische Universiteit. Samen met hen werd in december
een heel speciale muziekvoorstelling georganiseerd, waar ruim 60 kinderen uit Woensel West en uit
de wijk de Bennekel mee naar toe gingen.

Activiteiten in 2019
Muziekles januari t/m juni en samenwerking met het Palet.
In deze periode kregen 9 leerlingen lessen van docenten van stichting Hengel, 3x gitaar, 5x viool en
1x cello. En leverden docenten van Hengel voor het derde jaar een bijdrage aan het naschoolse
muziekprogramma van basisschool het Palet. De lessen op het Palet werden afgesloten met een
optreden op het Palet voor alle ouders. En de leerlingen van Hengel hadden daarnaast hun eigen
afsluitende optreden in het lesgebouw van Hengel.

Plannen maken voor 2020
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Basisschool ’t Palet biedt al voor het derde jaar, gefinancierd uit IMPULS subsidie, naschoolse
muziekles voor al haar leerlingen vanaf groep 5. Wat zien we echter hierbij gebeuren? De kinderen
die tot de Hengel doelgroep behoren, uit kwetsbare gezinnen, zijn hierin ondervertegenwoordigd.
Wat we zien is dat kinderen niet worden ingeschreven omdat ouders het niet snappen of omdat ze
het halen brengen niet kunnen organiseren. En van de “doelgroep” kinderen die wel worden
ingeschreven haakt een deel voortijdig af. Soms komt dit doordat ze niet of niet op tijd naar de les
toegaan. Vanuit de thuissituatie is er onvermogen om dit goed te organiseren. We maken daarom
vanuit Hengel plannen om juist hier iets aan te doen, op de volgende manier.
In de wijk is een breed programma gericht op kinderen en taal voor kinderen uit groep 1 t/m 4,
genaamd “Woordenschat”. En er is een “huiskamerprogramma” KIDS+, waar veel kinderen uit
kwetsbare gezinnen aan deelnemen. Voor kinderen in groep 3 en 4 uit deze beide programma’s gaan
we kennismakingslessen met muziek organiseren. Dit maakt onderdeel uit van een breder
programma “De Talentenroute”. Waarin kinderen kennismaken met allerlei disciplines zoals
bijvoorbeeld ook theater, sport, techniek, koken, beeldende kunst. De kinderen die enthousiast zijn
voor muziek krijgen een aanbod voor lessen bij Hengel. Zang voor groep 3 en instrumentale lessen
vanaf groep 4. Voor deze kinderen gaan we zodra ze in groep 5 zitten actief meehelpen om te zorgen
dat ze zich inschrijven voor het muziekles aanbod op school. En we helpen ze waar nodig om daar op
tijd te verschijnen. Kinderen die niet op het Palet zitten, kunnen ook na groep 4 muziekles bij Hengel
blijven volgen. En ook zullen de kinderen door de eerdere lessen bij Hengel een kleine voorsprong
hebben op anderen. We verwachten dat dit een belangrijk steuntje in de rug gaat zijn voor hun
zelfvertrouwen. Voor kinderen die bij de lessen op school meedoen organiseren we een parallel
programma. We helpen ze met oefenen. We bieden ze uitstapjes en gelegenheid voor optreden.
Eind 2019 zijn de plannen voor de “Talentenroute” al ver uitgewerkt. De eerste groepen zijn gepland
voor maart 2020.

Samenwerking studenten muziekgezelschap “Quadrivium”
Begin 2019 werden we benaderd door de lustrumcommissie van het Eindhovense Studenten Muziek
Gezelschap Quadrivium. Zij wilden in het kader van hun lustrum met hun ensemble-groepen een
concert organiseren voor zoveel mogelijk kinderen uit Eindhoven die normaliter niet in contact
komen met klassieke muziek. Hengel ging graag de samenwerking aan, vanuit de kennis en ervaring
met deze doelgroep die Hengel inmiddels heeft. We besloten om aan te sluiten bij de programma’s
KIDS+ en Woordenschat in Woensel West en De Bennekel, en de kinderen die hier aan deelnemen
hiervoor uit te nodigen.
Samen met de studenten bedachten wij een innovatief concept: de Muzikale speurtocht. Niet met
zijn allen tegelijk in een grote zaal lang stil moeten zitten. Nee, in plaats daarvan een speurtocht door
het gebouw langs een aantal kortere optredens. Dus afwisseling tussen mogen bewegen en kletsen,
en weer stil zitten en luisteren. Er zouden 4 groepen van 20 kinderen kunnen meedoen, ieder half
uur zou er een nieuwe groep starten bij het eerste optreden. Er werd gekozen voor een bestaand
muziekstuk “Hans en Grietje”, een voor de kinderen herkenbaar verhaal. En de verschillende
ensembles gingen aan de gang om deze muziek voor hun samenstelling te arrangeren. Quadrivium
benaderde de Studenten Toneelvereniging Doppio, hun acteurs namen in de rol van “Hans en
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Grietje” de kinderen mee door het verhaal. Ook werd er met medewerking van het CKE een
“instrumentengalerij” georganiseerd; aan het einde van de speurtocht mochten kinderen zelf allerlei
instrumenten uitproberen. Op 15 december was het zo ver. Met hulp van vele vrijwilligers kregen
ruim 80 kinderen een onvergetelijke kennismaking met klassieke muziek. Ook Quadrivium was
enthousiast, en besloot om het evenement in deze vorm de komende jaren te blijven herhalen.

Luisteren naar het blazerskwintet en de instrumentengalerij na afloop.

Evaluatie gestelde doelen
De ambitie voor 2019 was vooral: het ontwikkelen van een nieuw concept wat beter aansluit bij wat
anderen in de wijk al doen. Dit is eind 2019 behaald, de plannen liggen klaar. Onverwacht kwam daar
de samenwerking met Quadrivium bij, een samenwerking die we in de toekomst hopen voort te
zetten.
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