Informatiemagazine Mudanthe november 2017

Stichting Mudanthe
Eksterweg 71-73 / 7331 JM Apeldoorn / www.mudanthe.nl
Contactpersoon: Elise Duim (Sociaal Cultureel Medewerker en
Activiteitencoordinator) / T: 055-84 34 324 (bgg 06 – 30353854)
E: contact@mudanthe.nl
Redactie: Nicole Drenth

Geplande
evenementen (gratis)
06-11-2017
Theaterdialoog Levenskunst
23-12-2017 (10.30-13.00 uur)

Herfstvakantiespeldagen
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Serious Request 2017
02 t/m 04-01-2018
Kerstvakantiespeldagen

Dit was wederom een groot succes! Met dank aan de Brede
School, die het iedere keer weer mogelijk maakt om deze
activiteiten te organiseren en GRATIS aan te bieden.
Bijna iedere dag namen zo’n 15-25 kinderen (4-13 jaar) deel
aan de herfstvakantiespeldagen. De eerste dag konden de
kinderen na het kennismakingsspel een Halloween masker
knutselen. Daar zijn schitterende en enge creaties uit voort
gekomen. Vervolgens zijn we naar de speeltuin in het park
geweest, want het weer was té mooi om binnen te blijven.
De tweede dag kwam iedereen verkleed naar Mudanthe.
Eerst hebben we buiten Levend Ganzenbord gespeeld. Na
het eten nam iedereen deel aan het Halloween discofeest.
Dat werd griezelen en genieten tegelijkertijd.
De derde dag was een sportdag, mede gesponsord door
JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Op het programma
stond Apenkooigym (tikkertje waarbij je niet de grond mag
raken). Dit vond plaats in de sporthal aan de Groenlingweg.
De kinderen vonden het geweldig! Terug bij Mudanthe
kregen ze een sportief presentje mee naar huis.
Het was al met al een zeer geslaagde dag. Ben jij er de
volgende keer (weer) bij? Tot dan!

Mudanthe en Brede School
Apeldoorn heeft 6 Brede
Scholen. De Brede School is
een samenwerking tussen
scholen, instellingen en
wijkbewoners. Mudanthe
werkt samen met de Brede
School en verzorgt samen
met hen muzieklessen.
Daarnaast verzorgen zij
gezamenlijk allerlei
kinderactiviteiten.
De Brede School heeft naast
Mudanthe meerdere
partners, waaronder ook
CODA, Accres en Cultuurwijzer. CODA levert oa een
bijdrage op het gebied van
taalbevordering.
Contactpersoon bij de
Brede School is Inspire Art
School. Zij zijn bereikbaar via
bredeschool@inspire.co.nl .

https://www.facebook.com/mudanthe
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Geplande evenementen

Kerstspecial d.d. 23 december

Theaterdialoog d.d. 6 november

Onder het motto ‘De Kracht van Samen’ doet Stichting
Levenskunst Apeldoorn dit jaar voor het eerst mee aan de
Dialoog 4-daagse.
Door middel van ontmoeting en theater willen zij positieve
veranderingen teweeg brengen in hun eigen leven en in de
samenleving. In hun workshops en voorstellingen werken zij
met een zeer laagdrempelige theatermethodiek die
wereldwijd wordt ingezet om onderwerpen in beeld te
brengen en met elkaar in dialoog te gaan.
Geïnteresseerd? Meld je dan aan op
http://levenskunstapeldoorn.nl/dialoog_4-daagse/.
Graag zien wij jou op maandag 6 november a.s. om 11.00 uur
bij Mudanthe.

Graag nodigen wij de kinderen uit
om op zaterdagmiddag 23 dec.
naar Mudanthe aan de Eksterweg
71-73 te komen. Dit evenement
vindt plaats van 10.30-13.00 uur.
Deelname is gratis.
Er zullen allerlei leuke activiteiten
worden georganiseerd en een half
uur voor het einde zijn de
ouders/verzorgers van harte
uitgenodigd om te kijken wat de
kinderen hebben gemaakt, onder
het genot van een kop
chocolademelk/koffie/thee en iets
lekkers.
Serious Request 18 t/m 24 december

Kerstvakantiespeldagen (januari 2018)

Ook in de kerstvakantie organiseert Mudanthe weer een
aantal vakantiespeldagen. Wij hopen dat jij er dit keer ook
(weer) bij bent. Iedereen is welkom. Deelname is gratis. Voor
de organisatie is het wel handig als je je t.z.t. aanmeldt. Hou
de flyers en posters op school goed in de gaten, dan ben je
er op tijd bij.

Mudanthe en Onze Wereld
organiseren gezamenlijk
activiteiten voor Serious Request.
Dit evenement wordt dit jaar voor
de 14e keer georganiseerd door
3FM. Het is een jaarlijks terugkerende actie van de Nederlandse
radiozender 3FM, waarbij geld
wordt ingezameld voor een stille
ramp. Gaststad van deze editie is
Apeldoorn, op het Marktplein.
Thema: “Breng ze weer samen”.
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Djembé les of workshops

Wil je een uniek evenement (laten) organiseren?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Neem dus vandaag nog
contact op met Mudanthe en vraag naar de vele mogelijkheden.

Open podium
Mudanthe is een actieve en zeer diverse vrijwilligersorganisatie.
Onze vrijwilligers zijn afkomstig uit ongeveer 20 verschillende
culturen en onder andere actief op de terreinen muziek, dans,
theater, kunst en sociaal maatschappelijke activiteiten.

Elke woensdagavond van
19.00-20.00 uur wordt de
djembéles gegeven aan
volwassenen. Je leert de
verschillende ritmes op de
djembé spelen, waarop
geïmproviseerd kan
worden.
Aandachtspunten tijdens
het djembé spelen zijn:
luisteren naar elkaar,
samenwerken, durven
initiatief te nemen, het uiten
van gevoelens en emoties.
Zelfs centraal durven staan
zijn erg belangrijke
elementen waar aan
gewerkt wordt tijdens de
workshop.
Zeer geschikt voor o.a. een
teambuilding.

Workshops Didgeridoo
Een van de centrale activiteiten is het Open Podium. Een open
inloopavond waar naast een vaste groep vrijwilligers
nieuwkomers deel kunnen nemen aan muzieksessies. Ervaren
muzikanten kunnen daar hun kennis en ervaring spelenderwijs
uitwisselen met anderen. Onervaren muzikanten kunnen hun
kennis en ervaring spelenderwijs verder ontwikkelen. Mensen
zonder ervaringen kunnen hier stap voor stap verder geholpen
worden op het muzikale pad. Kortom, het Open Podium is voor
iedereen geschikt en u/jij bent dan ook van harte welkom!

Optredens
Wij verzorgen al vele jaren muzikale optredens tijdens feesten,
evenementen, binnen en buiten Apeldoorn, enz. De vele
deelnemers uit verschillende culturen maken Mudanthe uniek. De
groep bestaat uit djembé spelers, gitaristen, een saxofonist, een
dwarsfluit speler, een violist, een didgeridoo speler, e.a.

De digeridoo (uitgesproken
als didzjeriedoe) is een
blaasinstrument, vooral
bekend uit Australië, waar de
Aboriginals hem reeds
duizenden jaren bespelen.
Deze holle blaaspijp is een
door termieten uitgeholde
eucalyptustak, maar er kan
ook gebruik worden gemaakt
van een andere materialen.
Hij vertolkt de brommende
oerstem van “Moeder
Aarde”.
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Kinderactiviteiten
Mudanthe wil ieder kind kansen bieden om hun sociale,
maatschappelijke, culturele en muzikale talenten verder te
ontwikkelen. Voor de kinderen die deelnemen aan onze
activiteiten is het plezier en genieten van het spel en elkaar
ontmoet4en het belangrijkste.
Een workshop op school zelf of met de hele klas naar de
oefenruimte van Mudanthe in Apeldoorn, wij bieden vele
mogelijkheden.
Mudanthe heeft een gevarieerd aanbod van workshops.
Deze worden met veel enthousiasme gegeven voor musici en
vrijwilligers en kunnen eventueel aangevuld worden met
diverse andere activiteiten, zoals schminken en een levend
schilderij.
Ook is het mogelijk om samen met Mudanthe en de kinderen
een muziekproject te organiseren. Dit zorgt voor een
ongelooflijke ervaring, waarbij ze ruimschoots de gelegenheid
krijgen te proeven van andere culturen.

Gitaarles
De kinderen krijgen les in kleine
groepen (4 tot 6 kinderen). Hierdoor
krijgen ze veel persoonlijke aandacht
én veel speelplezier met anderen.
Gitaren zijn te leen bij Mudanthe (voor
zover voorradig). Datum en tijd van de
lessen zijn op aanvraag.

Workshop muziekinstrumenten maken
Met eenvoudige middelen kun je al
een eigen muziekinstrument maken. Bij
deze workshop wordt dit getoond met
behulp van afvalmaterialen. Na een
demonstratie gaan de deelnemers zelf
aan de slag.

Zie https://youtu.be/7adkVUlb_BM

Vakantiespeldagen
Tijdens iedere vakantie worden er vakantiespeldagen
georganiseerd. Deelname is gratis. Op school worden flyers
uitgedeeld over de meest recente activiteiten. Mis ze niet!

Workshop djembé spelen
De djembé hoort tot de groep
bekervormige trommels en wordt
bespeeld met de handen.

Kooklessen
Bij KinderResto ga je koken, zelf doen, zelf leren, samenwerken
en krijg je zelfvertrouwen en vooral … veel gezelligheid.
Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Een
gezonde leefstijl staat centraal. Aan de hand van een echte
chef-kok leren de kinderen over allerlei ingrediënten en gaan
ze aan de slag.

Workshop didgeridoo spelen
Dit instrument vertolkt de brommende
oerstem van ‘Moeder Aarde’
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Buurtplein projecten
Mudanthe en Onze Wereld

Nederlandse taal-en conversatieles

Elke maandagochtend en
dinsdagmiddag neemt een groep
van gemiddeld 20 leerlingen van
de Internationale Schakel Klas (ISK)
Onze Wereld in Apeldoorn deel
aan diverse activiteiten van
Mudanthe, waaronder sporten,
naailes en muziek maken.

Bij Mudanthe wordt de cursus ‘Taal & Conversatielessen
Nederlands’ aangeboden op dinsdag- en donderdag:

di
do

Tijd
10:00 – 11:30
10:00 – 11:30

Cursus
TCN 2
TCN 1

Het gaat om alleenstaande
minderjarige vluchtelingen (AMV’s)
tussen 12 en 18 jaar. De meesten
komen uit Eritrea, Afghanistan en
Syrië.
Het doel van Onze Wereld is om
elke leerling zo snel mogelijk
Nederlands te leren, verstaan,
spreken, lezen en schrijven.
Mudanthe draagt ook hier met
veel enthousiasme aan bij.

De lessen worden verzorgd door Marjo Rietjens. Zij is 2e graads
docent Nederlands met 20 jaar leservaring in het reguliere
onderwijs. De cursus is met name geschikt voor mensen die al
geruime tijd in Nederland wonen, maar het moeilijk vinden om
in goed Nederlands mee te praten en die behoefte hebben
aan een grotere woordenschat.

Creativiteit les
Stageplekken

Iedere maandag organiseert Mudanthe creativiteit lessen.
Ook zonder enige kennis ben je hier op het goede adres. Er
worden o.a. tafelkleden gemaakt, gordijnen, schorten en nog
veel meer. Deelname is gratis.

OPROEP
Ben jij graag creatief bezig en zou jij het leuk vinden om jouw
vaardigheden te delen met anderen in een supergezellige
omgeving? Aarzel dan niet om contact op te nemen met
Mudanthe: contact@mudanthe.nl t.a.v. Merve

Stichting Mudanthe is SBB erkend.
Zij biedt stageplekken aan MBO
studenten Sociaal Cultureel Werkt
en Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening. Ook bieden wij
stageplekken aan HBO studenten.
Kenmerkend voor een stage is dat
het studenten voorbereidt op
volwaardige deelname aan de
samenleving en het nemen van
verantwoordelijkheden ten
aanzien van hun burgerschap.
Kijk voor het stageaanbod van
Mudanthe op: stagemarkt.nl
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Buurttheater

Buurtrestaurant

Met het buurttheater van Mudanthe vertellen we het verhaal
van de wijk: zingend, musicerend, dansen, theatraal.
We vertellen het eerlijk en ongeschminkt: wij zijn een cultureel
centrum in tijden waarin veel van onze deelnemers het
moeilijk hebben.
Cultuur is ontzettend belangrijk voor de mensen in ApeldoornZuid. Cultuur zorgt nl. voor eigenwaarde. Je leert er wat bij dat
je nooit vergeet. Je doet dingen samen (en muziek klinkt
samen mooier dan alleen). Je ontmoet elkaar, ongeacht je
culturele achtergrond. Cultuur kan een manier zijn om weer
moet te vatten om weer verder te kunnen.

Activiteitencentrum

Waar kunnen buurtbewoners elkaar
beter ontmoeten en elkaar leren
kennen dan in een buurtrestaurant?
Samen recepten delen, inkopen
doen, koken, eten en natuurlijk
afwassen, en opruimen. Samen!
In 4 wijken in Apeldoorn wil
Mudanthe structureel een keer per
maand een buurtrestaurant
organiseren. Buurtbewoners van
verschillende culturele
achtergronden koken samen en
geven daarmee een kijkje in hun
keuken en cultuur.
Door de prijzen voor maaltijden laag
te houden wordt het voor personen
en ook gezinnen mogelijk om buiten
de deur te eten.
Gezelligheid staat voorop. Tijdens
het eten wordt er life muziek
verzorgd door Mudanthe musici.
Zijn er onder de buurtbewoners ook
musici? Wees welkom. Kook, eet en
speel mee!

Naast dat er nu al wekelijks Nederlandse taal- en
conversatielessen worden aangeboden, er samen wordt
gespeeld bij het Open Podium en er samen wordt gekookt
(en gegeten), willen wij ook graag andere structurele
activiteiten aan gaan bieden.
Te denken valt aan het creëren van een bibliotheek met o.a.
Nederlandse en Engelse boeken, op alle leesniveaus. Ook
willen we een kunstatelier maken, waar men kan schilderen.
Mudanthe is een erkend leerbedrijf. Geacht wordt aan het
verzorgen van inburgeringscursussen, aangevuld met leeren werkervaringsplekken. En uiteraard diverse workshops.
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Mudanthe en vluchtelingen
Vluchtelingenproject
Stichting Mudanthe is een
professionele- en een
vrijwilligersorganisatie die al meer
dan 20 jaar in en rondom
Apeldoorn projecten uitvoert op
het gebied van opvang,
communicatie, participatie en
emancipatie en vluchtelingen en
asielzoekers.
Foto Strange Art

Mudanthe wil graag meer doen voor vluchtelingen en
asielzoekers.
In het verleden heeft Stichting Mudanthe, in samenwerking
met SP Apeldoorn, workshops ‘Samen Muziek maken met
wereldinstrumenten’ verzorgd voor vluchtelingen.
Er werd muziek gemaka, gedanst en gezongen. Aan de
gezichten te zien was duidelijk dat er veel emoties werden
opgeroepen bij de vluchtelingen.
Het enthousiasme was aanstekelijk. Passanten bleven staan
en genoten zichtbaar van de passie van de deelnemers en
hun muziek.
Mudanthe’s aanpak kan beschouwd worden als een
creatieve vorm van therapie, waar de communicatie in
eerste instantie in klank, kleur, vorm en taal wordt
aangeboden. De nadruk op verbale communicatie blijkt
mensen vaak te blokkeren. Daarnaast benadrukt het wat
mensen (nog) niet kunnen.

Stichting Mudanthe is opgericht
door Charles Dickson. Hij was een
vluchteling uit Liberia, die in 1992 in
Nederland aan kwam. Zijn ervaring
in verschillende opvangcentra was
dat het moeilijk is om te
communiceren met mensen van
andere culturen, met gevoel van
eenzaamheid en uitsluiting tot
gevolg.
In de praktijk bleken muziek en
theater uitstekende middelen om
op een ontspannen manier
contact tussen mensen mogelijk te
maken en samen iets te realiseren.
Ik heet jullie graag allen van harte
welkom bij Mudanthe!

Op dit moment bestaat Mudanthe uit mensen van alle
windstreken, waaronder mensen uit de huidige
crisisgebieden. Het is gebleken dat het contact tussen
nieuwkomers en leden van Mudanthe - vaak met een
vergelijkbare achtergrond en geschiedenis – mensen rust en
vertrouwen biedt.
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