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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Mudanthe.  2019 is een jaar geweest waarin veel 

ontwikkelingen hebben plaats gevonden binnen Mudanthe. Omdat we begin 2019 het gebouw  

de ‘Finse school’, aan de Eksterweg, moesten verlaten, moesten wij noodgedwongen op zoek 

naar een andere locatie voor onze activiteiten. Al snel kwamen wij in contact met COA, die 

een AZC locatie opende in Apeldoorn zuid. In samenwerking met hen hebben wij een aantal 

activiteiten voort kunnen zetten bij het AZC. Ook hebben wij activiteiten uitgevoerd in 

buurthuis de Robbedoes, aan de Talmastraat in Apeldoorn. In het jaarverslag worden enkelen 

van deze activiteiten beschreven. 

 

Persoonlijke ervaringen van bewoners in de verschillende wijken in Apeldoorn, maar ook van 

hen die woonachtig zijn in het AZC,  vormen voor Mudanthe het uitgangspunt voor haar 

werkzaamheden op buurt- en wijkniveau. Dit heeft ons geholpen om een samenwerking aan te 

gaan met COA Apeldoorn. De persoonlijke wensen en verlangens maar ook de vragen en 

problemen van bewoners en hun kinderen worden in het contact met de Mudanthe-

vrijwilligers steeds duidelijker.  

 

Uitgangspunten voor Mudanthe bij alle activiteiten zijn: 'samen dingen doen' en 'uitgaan van 

wat mensen kunnen en niet van wat ze niet kunnen'. In nauwe samenwerking met bewoners 

hebben wij diverse projecten gerealiseerd. Zo hebben wij bijvoorbeeld vakantieactiviteiten 

georganiseerd voor de bewoners van het AZC, daarnaast muziekavonden en een open podium 

voor buurtbewoners. Ook hebben we een soort ‘maatjes’ project opgezet tussen bewoners van 

het AZC en Mudanthe vrijwilligers. 

Mudanthe heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een multiculturele en 

multidisciplinaire organisatie. In de eerste jaren bestonden de activiteiten vooral uit 

ontmoeting door muziek, dans en theater. Dit is nog steeds de belangrijkste activiteit van 

Mudanthe, vormgegeven in het Open Podium. In de laatste jaren maakt Mudanthe een 

ontwikkeling door waarbij ook sociaal-culturele activiteiten worden aangeboden.  

 

Mudanthe heeft in 2019 een moeilijke tijd gekend.  We zijn bij u te kunnen vertellen dat we er 

ook weer bovenop gekomen zijn! Mudanthe is er in geslaagd om op basis van de 

gerealiseerde en op gang gebrachte activiteiten een belangrijk deel van de beoogde resultaten 

te behalen en financieel weer gezond te worden. Dit wordt met name ondersteund door het 

aantal en de diversiteit aan deelnemers en bezoekers; het bestuur van Mudanthe; door de 

belangstelling en ondersteuning vanuit de verschillende instellingen en door steun van de 

afdeling cultuur van gemeente Apeldoorn. 

Geleidelijk aan worden in het kader van de activiteiten sleutelfiguren gevonden die bij kunnen 

dragen aan de continuïteit van de werkzaamheden. Met een positieve blik gaan we 2020 in! 

 

Veel leesplezier, 

Charles Dickson 

 

 



 

 

 

Mudanthe 

 

Visie 

Door samen dingen te doen, ontmoet je andere mensen waardoor 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. 

 

Doelstellingen 

 Het ondersteunen van de emancipatie, participatie, integratie en het samen leven en 

werken van inwoners met verschillende sociale en culturele achtergronden door 

middel van verschillende culturele en sociaal culturele activiteiten voor, door en met 

die inwoners. 

 Het ontwikkelen en presenteren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de eerste 

algemene doelstelling, zoals muziek-, dans-, theateroptredens, kunstworkshops en –

exposities, taalstages, activiteiten in het kader van de verlengde schooldag e.a. 

 Het structureel ontwikkelen en uitvoeren van interculturele muziek-, dans- en 

theatervoorstellingen en –workshops en andere kunstvormen. 

 Het ondersteunen van de ontplooiing van de talenten van de leden van de organisatie 

Mudanthe, zowel op het terrein van muziek, dans, theater en andere kunstvormen als 

op terreinen die een bijdrage leveren aan het vinden van een plaats in de samenleving 

(werk, scholing). 

 Het advies geven aan en steunen van mensen die elders vergelijkbare initiatieven als 

Mudanthe willen starten. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen die met hun voorgaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, en uitbreiding naar een digitaal open podium.  Versterking van de organisatie.  

 

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 het gevoel hebben dat zij 

achtergesteld worden in de samenleving, met name mensen met een buitenlandse achtergrond. 

In het AZC merken wij dat veel bewoners zich ook niet geaccepteerd voelen door de 

samenleving. We merken dat buurtbewoners hun vertrouwen in overheid 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 werkt met mensen in verschillende wijken. Op het moment zijn wij bezig met 

projecten voor buurtbewoners en mensen met een vluchtelingen achtergrond. Bijvoorbeeld het 

project Next Stepz, een talentenpodium voor jongeren uit Apeldoorn, inclusief jongeren met 

een vluchtelingen achtergrond. Ook gaan we een digitaal Talentenpodium opzetten, voor 

muzikanten in heel Nederland. 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 worden samengewerkt met onder andere de gemeente Apeldoorn, de welzijns- 

en culturele instellingen en COA Apeldoorn. 

 

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; workshops; vakantieactiviteiten) en voor wijkgerichte activiteiten.  

Door de persoonlijke contacten en deelname van de bewoners en deelnemers wordt duidelijk 

welke problemen, wensen en verlangens mensen hebben. 

 

Organisatie Mudanthe 

Stichting Mudanthe is een multiculturele vrijwilligersorganisatie die in december 2019, 23 

jaar bestond. Al jaren werken wij in Apeldoorn, in de regio en regelmatig ook daarbuiten en 

zetten wij culturele activiteiten in ten behoeve van sociaal-culturele en maatschappelijke 

doelstellingen. Ten behoeve van de professionele aanpak van het  projectmanagement, en 

daarmee van de organisatie Mudanthe, werd op verschillende manieren overleg gevoerd. 



Binnen Mudanthe fungeert een stafoverleg, een vrijwilligersoverleg en een bestuur overleg 

waar de algemeen directeur bij aanwezig is. 

 

Verschillende workshops en aansluitende optredens van de kinderen brachten kinderen, 

ouders en onderwijskrachten samen en intensiveerden de onderlinge contacten en daarmee de 

voorwaarden voor samenwerking. Omdat ook kinderen uit dezelfde klassen aan verschillende 

workshops deelnamen kan het zijn dat dubbeltellingen hebben plaats gevonden.   



Activiteiten van Mudanthe: 

 

Jongeren Talentenpodium Next Stepz 

 

Elke week worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren. Creatieve 

activiteiten, sport en spel activiteiten en workshops op het gebied van muziek. Deze 

activiteiten hebben wij door gezet op het AZC en in buurthuis de Robbedoes. Het gaat hier 

om jongeren met verschillende culturele achtergronden, die door dit project hun sociale 

netwerk hebben kunnen uitbreiden, hun talenten hebben kunnen ontdekken en ontwikkelen en 

meer begrip en respect hebben verkregen voor mensen met verschillende culturele 

achtergronden. De groep verschilde wel wat per keer, ook door de wisseling in het AZC. 

Hierdoor hebben wij veel verschillende jongeren gezien. 
   

Jaartal Aantal deelnemers 

2019 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open podium 

 

Mudanthe is een actieve en zeer diverse vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers zijn afkomstig 

uit ongeveer twintig verschillende culturen en onder andere actief op de terreinen muziek, 

dans, theater, kunst en sociaal maatschappelijke activiteiten. 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 ervaring kunnen 

hier stap voor stap verder geholpen worden op 

het muzikale pad. Ook in 2019 hebben wij het 

open podium met veel plezier verzorgd. Deze 

vond vanaf april plaats in buurthuis de 

Robbedoes. 

 

Gemiddeld aantal deelnemers per week: 30 

Jaartal Aantal deelnemers 

2019 235 

  



 

Participatiebanen 

 

Geen werk kunnen vinden. Steeds moeilijker contact kunnen krijgen met buren en met 

gemeentelijke en andere instellingen. Langzamerhand het perspectief op een zinvoller leven 

voor jezelf en je kinderen verliezen. 

 

Mudanthe biedt bewoners en gemeenten de mogelijkheid van ‘participatiebanen’. Mensen 

met een uitkering en zonder goede perspectieven op een baan kunnen bij de organisatie 

vrijwilligerswerk doen met behoud van uitkering. 

Aantal participanten per week: 10 

 

 

Jaartal Aantal  

2019 Ongeveer 10 

 

 

Nederlandse taal 

 

De taallessen die we in 2019 hebben gegeven hebben mensen geholpen op de volgende 

gebieden: integratie, werk zoeken, werk vinden, brief schrijven, eigen cv. maken, woorden 

benoemen, solliciteren, praten over gewoonten van jou en mij, huis tuin en keuken zaken,  

excursies maken enz. 

De bedoeling van de lessen is dat men de Nederlandse taal leert begrijpen zodat men 

makkelijker kan praten en schrijven. Met als doel dat men zich beter thuis zal voelen in de 

buurt en in Apeldoorn.  

 

Gemiddeld aantal deelnemers per week: 12 

 

 

Jaartal Aantal deelnemers 

2019 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cultuureducatie 

 

Al geruime tijd werkt Mudanthe intensief samen met onderwijsinstellingen in het basis- en 

voortgezet onderwijs. Ook in 2019 heeft Mudanthe weer bijgedragen aan de cultuureducatie 

van de kinderen in Apeldoorn. Complete klassen in het basis- en voortgezet onderwijs 

bezoeken onder leiding van hun docenten de oefenruimte van Mudanthe in Apeldoorn Zuid 

om daar deel te nemen aan muziekworkshops djembé en didgeridoo, een en ander in het kader 

van cultuurprojecten op school. Bij al deze activiteiten worden directe relaties gelegd met de 

scholen, de onderwijzers, de leerlingen en vaak ook met hun ouders. 

 

 

Jaartal Aantal deelnemers 

2019 270 

 

 

Zomer activiteiten 

 

De zomeractiviteiten hebben dit jaar plaatsgevonden bij het AZC. In overleg met COA zijn 

wij in april begonnen met muziekavonden, waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 

elkaars cultuur kunnen leren kennen. Toen deze avonden een succes bleken hebben wij meer 

activiteiten georganiseerd, waaronder een bevrijdingsfeest op 5 mei, optredens op de open dag 

van COA en  zomer activiteiten voor de bewoners van het AZC. Deze hebben wij afgesloten 

met een zomerfeest. Aan het einde van de zomer zijn een aantal jongeren die wonen op het 

AZC naar een zomerkamp geweest. Dit is mogelijk gemaakt, nadat zij hebben geholpen bij de 

zomer activiteiten. We hebben ze hier heen gebracht en ook weer opgehaald. 

Door de wisseling van bewoners van het AZC hebben wij veel verschillende mensen gezien 

bij onze activiteiten. 

Jaartal Aantal deelnemers 

2019 345 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workshops en Optredens 

 

Ook in 2019 hebben wij weer veel workshops en optredens verzorgd. Soms in het kader van 

een evenement en soms voor specifieke groepen. Hiermee hebben wij meer dan 1000 mensen 

bereikt.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Mudanthe en de wijk 

 

  

In 2019 zijn we van locatie veranderd en dat heeft ook gevolgen gehad voor onze bezoekers. 

We hebben veel wisseling gekend in de vrijwilligers, maar uiteindelijk zijn weer bovenop 

gekomen en zetten wij de verschillende activiteiten voor buurtbewoners voort. Er zijn veel 

mensen in Zuid die ons kennen en behoefte hebben aan een plek als Mudanthe, om mensen te 

ontmoeten, zich te ontwikkelen en dingen te ondernemen. De functie van Mudanthe binnen 

Apeldoorn Zuid is dus niet veranderd.  

   

De bewoners voelen de behoefte zich te ontwikkelen en zowel hun eigen kansen in de 

maatschappij als die van hun kinderen te verbeteren. Er zijn bewoners die vanuit hun 

uitkeringssituatie een parttime onderneming willen starten, bewoners die hulp en inspiratie 

zoeken om werk te vinden, bewoners die andere bewoners willen ontmoeten en helpen. 

 

Er zijn veel actieve bewoners, die samen met de wijkvereniging allerlei zaken voor de wijk 

uitvoeren. Bewoners willen steeds meer verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 

woonomgeving. Toch blijft de wijk en zijn bewoners terughoudend en weten zij niet goed hoe 

te beginnen. Een nieuwe uitdaging zal een positieve impuls veroorzaken voor de wijk en er 

zullen veel nieuwe initiatieven uit ontstaan. Stichting Mudanthe is en blijft belangrijk voor de 

wijk Apeldoorn Zuid. Een nieuw impuls en een goed voorbeeld van initiatieven vanuit 

bewoners, zal vele betekenissen voor de toekomst hebben. 

  

Het huidige aanbod van activiteiten en voorzieningen in de wijk komt deze behoeften slechts 

gedeeltelijk tegemoet. In het buurthuis worden verschillende activiteiten georganiseerd voor 

jong en oud. Echter wordt de toegang niet door iedereen als laagdrempelig ervaren. Bewoners 

die zich op hun plek voelen in de buurt geven zich gemakkelijk op voor een cursus of een 

activiteit. Er zijn echter ook bewoners die wel de behoefte hebben om sociaal en 

maatschappelijk actief te zijn, maar een blokkade ervaren en het initiatief niet zelf durven te 

nemen. Deze mensen willen wij ook bereiken, door de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk 

te houden. Ongeacht welke achtergrond iemand heeft, welke religie iemand aanhangt of 

iemand een beperking heeft; iedereen is welkom bi Mudanthe! 

 

  

  
 

 

 

  



Stichting Mudanthe en Apeldoorn Zuid 
Stichting Mudanthe heeft circa 17 jaar een ruimte van een voormalige school aan de 

Eksterweg 73. Sinds die tijd is Mudanthe kennis gaan maken met Apeldoorn Zuid. De 

verhuizing van Mudanthe viel dan ook zwaar. Gelukkig zijn we niet heel veel ver weg van 

onze vorige locatie beland, we zitten nog steeds in Zuid, nu in het buurthuis de Robbedoes. 

Ook hier weten mensen ons te vinden. Door het organiseren van verschillende activiteiten in 

de wijk en het onderhouden van contacten met de buurtbewoners en andere organisaties en 

instanties, is Mudanthe een begrip geworden in deze wijk. De wijk Apeldoorn Zuid en 

Stichting Mudanthe vullen elkaar aan en inspireren elkaar. 
 

Toegevoegde waarde van Mudanthe en projecten 
Stichting Mudanthe legt meer nadruk op de kansen en mogelijkheden van de bewoners. Door 

een ontmoetingsplek te creëren in de wijk  waar onze activiteiten plaats vinden, wordt de 

sociale cohesie tussen bewoners en de zelfstandigheid van de bewoners vergroot. Wij leggen 

ook nadruk op het helpen van vluchtelingen, zodat zij goed kunnen integreren. Omdat veel 

van onze vrijwilligers ook oorspronkelijk een buitenlandse afkomst hebben, is het makkelijker 

om deze contacten te leggen en mensen met een vluchtelingenachtergrond te betrekken in de 

samenleving. Bij ons worden talenten van deelnemers ontdekt en ontwikkeld. Doordat 

Mudanthe midden in de wijk staat, gerund wordt door bewoners/vrijwilligers en voor 

bewoners is, worden moeilijkheden sneller en effectiever opgelost. Mudanthe heeft hierbij 

ook de belangrijke taak om mensen door te verwijzen naar instanties die hen verder kunnen 

helpen. Op deze manier wordt er doelgericht aan de problematiek in de buurt gewerkt. 

  

Stichting Mudanthe blijft een innovatief en uniek concept dat zich onderscheidt van bestaande 

initiatieven. Bij Mudanthe is er ruimte voor de bewoner om zelf de activiteiten te organiseren 

of te verbinden aan een van de functies. Er ontstaat een ondernemende vorm van participatie, 

waar niet alleen het samen komen en uitvoeren van activiteiten belangrijk is, maar het samen 

creëren van kansen voor de bewoners zelf, andere bewoners en de wijk, voorop staat. 

 

 

We hopen er in 2020 weer een mooi jaar van te maken.   

 
 
 
 
 
 

 


