
Stichting	  Mudanthe	  

Mudanthe	  brengt	  mensen	  samen	  in	  diverse	  laagdrempelige	  activiteiten	  en	  projecten.	  Onze	  
sleutelwoorden	  zijn	  diversiteit,	  ontmoeting,	  enthousiasme,	  laagdrempelig	  en	  gewoon	  doen.	  
Mudanthe	  is	  er	  voor	  buurtbewoners,	  scholen	  en	  bedrijven.	  Met	  onze	  laagdrempelige	  
activiteiten	  creëren	  wij	  samenhang	  tussen	  deze	  groepen.	  
De	  activiteiten	  beperkten	  zich	  in	  de	  eerste	  jaren	  tot	  muziek	  en	  dans.	  De	  laatste	  jaren	  zijn	  er	  
vele	  bijgekomen	  zoals	  o.a.	  buurtrestaurants,	  talent	  in	  de	  wijk,	  open	  podium,	  
participatiebanen,	  buurt	  TV,	  taalles	  en	  koffieochtenden.	  	  
	  

	  

Contact	  gegevens	  

Adres:	  	  	  Eksterweg	  71-‐73	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7331	  JM	  Apeldoorn	  

Tel:	  	  	  	  	  	  	  	  055-‐	  84	  34	  324	  

Directeur	  

Charles	  Dickson	  

Mail:	  	  	  	  	  	  info@mudanthe.nl	  

Tel:	  	  	  	  	  	  	  	  06	  17072758	  

Sociaal	  Cultureel	  Werker	  

Elise	  Duim	  

Mail:	  	  	  	  	  	  elise@mudanthe.nl	  

www.mudanthe.nl	  

Facebook	  	  

https://www.facebook.com/stichting.mudanthe	  

KvK	  nummer:	  4104	  2685	  

Bank:	  	  NL97INGB0007619758	  t.n.v.	  Stichting	  Mudanthe	  

	  



Bestuur	  en	  Directie	  	  

Paul	  Molenaar	  	  (Voorzitter)	  

	  Hans	  Verberg	  (Penningmeester)	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  Corrie	  van	  der	  Kraats	  (Secretaris)	  

	  Albert	  Buitenhuis	  (Bestuurslid)	  
	  

	   	  Charles	  Dickson	  (Directeur)	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  



Beleidsplan	  Stichting	  Mudanthe	  

Visie	  

Door	  samen	  dingen	  te	  doen,	  ontmoet	  je	  andere	  mensen	  zodat	  je	  wereld	  groter	  en	  
interessanter	  wordt.	  Door	  deelname	  aan	  culturele	  activiteiten	  worden	  sociale	  contacten	  
uitgebreid	  en	  netwerken	  opgebouwd.	  Je	  kunt	  steun	  vragen	  en	  krijgen	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  
je	  culturele	  talenten	  maar	  ook	  bij	  het	  zoeken	  naar	  onderwijsmogelijkheden	  en	  het	  vinden	  
van	  werk.	  Cultuur	  is	  daarmee	  voor	  Mudanthe	  een	  belangrijk	  instrument	  in	  het	  proces	  van	  
participatie	  en	  emancipatie	  van	  mensen.	  

	  

Missie	  

Mudanthe	  wil	  mensen	  van	  allerlei	  nationaliteiten,	  culturen	  en	  leeftijden	  mogelijkheden	  
bieden	  om	  netwerken	  op	  te	  bouwen	  of	  uit	  te	  breiden	  waarbij	  muziek,	  dans	  en	  theater	  als	  
middel	  wordt	  ingezet.	  

Doelstelling	  van	  Mudanthe	  in	  Buurten	  en	  Wijken	  

o Ontmoetingsmogelijkheden,	  bij	  voorkeur	  structureel,	  voor	  autochtone	  en	  allochtone	  
bewoners	  (volwassenen	  en	  kinderen)	  

o Culturele	  en	  sociaal-‐culturele	  activiteiten	  samen	  met	  bewoners	  (‘samen	  doen’)	  

o Presentaties	  van	  activiteiten	  waarmee	  bewoners	  hun	  talenten	  kunnen	  ontwikkelen	  
en	  delen	  met	  anderen.	  

o Organisatievormen	  waar	  bewoners	  steun	  bij	  elkaar	  kunnen	  vinden,	  samen	  
activiteiten	  kunnen	  organiseren	  en	  die	  bij	  voorkeur	  een	  structureel	  karakter	  hebben.	  

o BOPOZ	  aanpak:	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bewoners,	  ontmoeten,	  participeren,	  ontwikkelen	  en	  zelfredzaamheid	  

	  

Meerjaren	  beleidsplan	  

Mudanthe	  is	  door	  haar	  manier	  van	  werken	  en	  haar	  betrokkenheid	  bij	  mensen	  die	  steun	  
nodig	  hebben	  succesvol	  gebleken.	  De	  organisatie	  heeft	  voor	  de	  komende	  jaren	  als	  
doelstelling	  haar	  activiteiten	  te	  verdiepen	  en	  uit	  te	  breiden.	  Mudanthe	  hanteert	  daarom	  
voor	  de	  komende	  jaren	  drie	  speerpunten	  van	  beleid:	  

	  

	  



Uitbreiding	  van	  buurt-‐	  en	  wijkactiviteiten.	  

Continuering	  van	  de	  uitgangspunten	  en	  werkwijze	  van	  Open	  Podium	  en	  van	  bestaande	  
activiteiten.	  

Wijk	  en	  buurtactiviteiten.	  

De	  contacten	  met	  bewoners	  in	  de	  verschillende	  wijken,	  hun	  verhalen	  over	  hun	  problemen	  
maar	  ook	  over	  hun	  verlangens	  ten	  aanzien	  van	  de	  opvoeding	  van	  hun	  kinderen,	  talenten	  
ontwikkelen,	  van	  onderwijs,	  van	  mogelijkheden	  om	  werk	  te	  vinden	  en	  van	  de	  wens	  om	  meer	  
mensen	  te	  ontmoeten,	  zijn	  voor	  Mudanthe	  een	  belangrijke	  reden	  om	  juist	  hier	  activiteiten	  te	  
starten.	  

De	  contacten	  met	  de	  buurtbewoners	  leert	  dat	  veel	  mensen	  zich	  van	  de	  samenleving	  afkeren	  
en	  hun	  vertrouwen	  in	  gemeente	  en	  instanties	  aan	  het	  verliezen	  zijn.	  Hoge	  werkloosheid,	  
afhankelijkheid	  van	  een	  uitkering,	  veel	  verschillende	  etnische	  achtergronden,	  gebrek	  aan	  
financiële	  middelen	  om	  gebruik	  te	  maken	  van	  allerlei	  voorzieningen	  zoals	  sport-‐	  en	  
muziekclubs,	  verenigingen,	  bibliotheek,	  laat	  staan	  musea,	  leiden	  in	  veel	  gevallen	  tot	  een	  
maatschappelijk	  en	  sociaal	  isolement.	  

Mudanthe	  heeft	  daarom	  besloten	  de	  komende	  jaren	  haar	  activiteiten	  uit	  te	  breiden	  naar	  
een	  aantal	  specifieke	  wijken	  in	  Apeldoorn.	  Het	  uitgangspunt	  voor	  activiteiten	  is:	  ´Samen	  
dingen	  doen´	  en	  ´uitgaan	  van	  wat	  mensen	  kunnen	  en	  niet	  van	  wat	  ze	  nog	  niet	  kunnen´.	  In	  
het	  kader	  van	  deze	  activiteiten	  zal	  nauw	  worden	  samengewerkt	  met	  onder	  andere	  de	  
gemeente	  Apeldoorn,	  de	  welzijns-‐	  en	  culturele	  instellingen	  en	  woningbouwverenigingen.	  

Wijkgerichte	  activiteiten.	  

Mudanthe	  staat	  dicht	  bij	  de	  mensen.	  Door	  de	  intensieve	  contacten	  zijn	  de	  vrijwilligers	  goed	  
op	  de	  hoogte	  wat	  er	  onder	  de	  mensen	  speelt.	  Andere	  organisaties	  weten	  dat	  en	  huren	  
Mudanthe	  in	  voor	  het	  uitvoeren	  van	  optredens	  en	  workshops,	  voor	  specifieke	  
werkzaamheden	  (taalcursussen	  en	  –stage;	  Brede	  school	  workshops)	  en	  voor	  wijkgerichte	  
activiteiten.	  Het	  wijkproject	  in	  de	  Gentiaanstraat,	  in	  opdracht	  van	  de	  woningbouwvereniging	  
de	  Woonmensen,	  is	  een	  voorbeeld	  van	  hoe	  Mudanthe	  erin	  slaagt	  om	  samen	  met	  bewoners	  
verschillende	  activiteiten	  te	  starten.	  Deze	  activiteiten	  sluiten	  naadloos	  aan	  bij	  bijvoorbeeld	  
de	  muziekworkshops	  die	  Mudanthe	  op	  basisscholen	  in	  de	  verschillende	  wijken	  geeft.	  

Door	  de	  persoonlijke	  contacten	  en	  deelname	  van	  de	  bewoners	  en	  deelnemers	  wordt	  
duidelijk	  welke	  problemen,	  wensen	  en	  verlangens	  mensen	  hebben.	  

Het	  zijn	  deze	  ervaringen	  en	  de	  sociaal	  economische	  en	  culturele	  beperkingen	  waarmee	  
bewoners	  te	  maken	  hebben,	  die	  Mudanthe	  heeft	  doen	  besluiten	  haar	  aandacht	  de	  komende	  
jaren	  middels	  een	  specifiek	  project	  te	  richten	  in	  verschillende	  wijken	  in	  Apeldoorn.	  



Het	  doel	  van	  dit	  nieuwe	  initiatief	  is	  bewoners	  te	  betrekken	  bij	  verschillende	  activiteiten	  in	  en	  
rond	  hun	  woonplek	  om	  hen	  daarmee	  te	  ondersteunen	  bij	  ontwikkelen	  van	  hun	  talenten,	  
emancipatie	  en	  participatie	  in	  hun	  flat,	  hun	  wijk	  en	  hun	  stad.	  

	  

Doelgroepen.	  

De	  doelgroep	  van	  Mudanthe	  is	  heel	  divers.	  Zo	  werkt	  Mudanthe	  met	  verschillende	  
nationaliteiten,	  kinderen,	  volwassenen,	  minderbedeelden	  en	  met	  mensen	  met	  een	  
beperking.	  

De	  activiteiten	  die	  Mudanthe	  geeft	  worden	  dus	  ook	  aangepast	  aan	  het	  niveau	  van	  de	  
daarvoor	  bedoelde	  doelgroep.	  Mudanthe	  zet	  zich	  ook	  sterk	  in	  om	  menden	  van	  verschillende	  
nationaliteiten	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  en	  samen	  muziek	  te	  maken.	  Om	  van	  elkaar	  te	  leren	  en	  
samen	  plezier	  te	  maken.	  Daarom	  luidt	  de	  slogan	  van	  Mudanthe	  ook	  “voor	  muziek	  is	  niemand	  
bang”.	  	  

	  

Beleid	  onkostenvergoeding	  
Mudanthe	  is	  een	  organisatie	  die,	  met	  uitzondering	  van	  de	  directie	  en	  enkele	  medewerkers,	  
volledig	  leunt	  op	  de	  inspanningen	  van	  de	  deelnemende	  vrijwilligers.	  Alle	  activiteiten	  vinden	  
plaats	  op	  basis	  van	  vrijwillige	  deelname.	  Voor	  sommige	  activiteiten,	  zoals	  optredens	  en	  
workshops	  van	  de	  muziekgroep,	  ontvangt	  Mudanthe	  een	  vergoeding.	  Deze	  vergoeding	  zijn	  
soms	  niet	  voldoende	  om	  de	  onkosten	  vergoeding	  mede	  te	  financieren.	  

	  	  
Wel	  zal	  het	  altijd	  zo	  moeten	  zijn	  dat	  deelnemers	  kunnen	  rekenen	  op	  vergoeding	  van	  
werkelijk	  gemaakte	  kosten.	  Te	  denken	  valt	  aan	  reiskosten,	  kosten	  voor	  materialen	  etc.	  miste	  
die	  goed	  is	  gekeurd	  door	  de	  coördinator	  van	  te	  voeren.	  

	  	  
Na	  optredens	  of	  workshops	  betaalt	  Mudanthe	  voor	  een	  gezamenlijk	  lunch	  of	  etentje.	  

	  	  
Deelnemers	  ontvangen	  geen	  onkosten	  vergoeding	  voor	  hun	  tijd.	  Er	  zijn	  echter	  
uitzonderingen	  mogelijk	  nl.	  als	  er	  te	  weinig	  mensen	  zijn	  voor	  een	  geboekt	  optreden/	  
workshop.	  De	  coördinator	  kan	  dan	  mensen	  vragen	  om	  vrij	  te	  nemen	  van	  hun	  werk,	  ook	  als	  
mensen	  speciaal	  gevraagd	  worden	  en	  zij	  reiskosten	  moeten	  maken	  vanaf	  hun	  woonplaats	  
moeten	  maken	  om	  naar	  de	  verzamelplaats	  te	  komen.	  Deze	  vergoedingen	  vinden	  alleen	  
plaats	  als	  er	  vooraf	  overleg	  is	  geweest	  met	  de	  coördinator.	  

	  	  
Vrijwilligers	  ontvangen	  onkosten	  vergoeding	  voor	  hun	  werkzaamheden	  die	  van	  te	  voeren	  is	  
afgesproken	  met	  de	  coördinator.	  Deze	  onkostenvergoeding	  is	  volgens	  de	  wet	  bepaald.	  

	  



Onkostenvergoeding	  /	  beloning	  bestuur	  

De	  bestuursleden	  ontvangen	  voor	  hun	  werkzaamheden	  geen	  vergoeding;	  het	  bestuur	  
vergadert	  meestal	  1	  x	  per	  maand	  in	  de	  regel	  bij	  een	  der	  bestuursleden	  thuis.	  

	  
Reiskostenvergoeding	  oefenavond	  
Er	  wordt	  geen	  reiskostenvergoeding	  verstrekt	  om	  deel	  te	  kunnen	  nemen	  aan	  de	  
oefenavond.	  Er	  zijn	  uitzonderingen	  mogelijk	  in	  overleg,	  vooraf,	  	  met	  de	  coördinator.	  
Uitzondering	  is	  alleen	  mogelijk	  als	  Mudanthe	  verzoekt	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  oefenavond	  
om	  te	  oefenen	  voor	  een	  optreden	  dat	  anders	  niet	  door	  kan	  gaan	  wegens	  te	  weinig	  
deelnemers.	  

	  	  
Reiskostenvergoeding	  optreden,	  workshops	  
De	  coördinator	  vraagt	  deelnemers	  of	  vrijwilligers	  om	  te	  rijden	  naar	  optredens.	  De	  
gereden	  	  kilometers	  kunnen	  worden	  gedeclareerd,	  a	  €	  0.19	  cent	  Per	  kilometer.	  Er	  wordt	  
altijd	  gekeken	  naar	  de	  zo	  goedkoop	  mogelijke	  oplossing.	  Mensen	  die	  alleen	  in	  hun	  eigen	  
auto	  naar	  optredens	  willen	  rijden	  kunnen	  geen	  vergoeding	  voor	  gereden	  kilometers	  krijgen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Weekoverzicht	  activiteiten	  Eksterweg	  71	  en	  73	  

Dag	   Activiteit	   Tijd	  
Maandag	   Creativiteitsles	   10:30-‐12:00	  uur	  
Maandag	   Participantenbegeleiding	   12:00-‐14:00	  uur	  
Dinsdag	  	  
(3e	  vd	  maand)	  

Buurtrestaurant	  de	  Maten	   17:45-‐20:00	  uur	  

Woensdag	   Inloop	  uur	   11:00-‐12:00	  uur	  
Woensdag	   Individuele	  taalles	   12:00-‐13:30	  uur	  
Woensdag	   Kinderactiviteiten	   13:30-‐14:30	  uur	  
Woensdag	   Gitaarles	  	   14:15-‐16:15	  uur	  
Woensdag	   Nederlandse	  groepstaalles	   14:00-‐15:30	  uur	  
Woensdag	   Djembé	  les	  voor	  volwassenen	   19:00-‐20:00	  uur	  
Woensdag	   Open	  podium	   20:00-‐22:00	  uur	  
Donderdag	   Buurttheater	   18:30-‐20:00	  uur	  
Vrijdag	   Individuele	  taalles	   13:00-‐16:00	  uur	  
Vrijdag	   Djembe	  les	  voor	  kinderen	   15:45-‐17:45	  uur	  
Vrijdag	  
(1x	  in	  de	  2	  weken)	  

Creatieve	  workshop	   20:00-‐22:00	  uur	  

	  
	  
	  
	  	  

	  


