Jaarverslag Stichting Mudanthe 2020

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Mudanthe. 2020 is een bijzonder jaar geweest en we
hebben onze activiteiten zoveel mogelijk aangepast aan de geldende corona maatregelen. We
hebben vooral gemerkt dat de doelgroep van Mudanthe op digitaal gebied vaak achterloopt.
Vaak zijn er de middelen niet, waardoor de achterstand vanzelf ontstaat. Daarom hebben wij
de deelnemers van onze activiteiten geholpen om ook in de digitale wereld mee te kunnen
komen. Door middel van een uitleen systeem en een goede uitleg kon men toch deelnemen
aan de online activiteiten.
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 Mudanthevrijwilligers 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 2020 een frisse start gemaakt. 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 2021 in! Het jaar waarin we ons 25 jarige
bestaan vieren!
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 welzijnsen 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 2020, 24
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.

Activiteiten van Mudanthe:
Jongeren Talentenpodium Next Stepz
In het begin van 2020 hebben we nog verschillende activiteiten georganiseerd voor jongeren.
Creatieve activiteiten, sport en spel activiteiten en workshops op het gebied van muziek. Deze
activiteiten hebben wij georganiseerd 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.
Helaas moesten wij door de corona crisis onze fysieke activiteit voor deze jongeren
stopzetten. We hebben voor hen een online talentenpodium opgezet, zodat ze op die manier
toch samen konden komen.
Jaartal
2020

Aantal deelnemers
42
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. In 2020 hebben wij ook hier
aanpassingen moeten maken, in verband met de corona maatregelen. We hebben het open
podium online voort kunnen zetten.
Gemiddeld aantal deelnemers per week: 16-25
Jaartal
Aantal deelnemers
2020
74 (offline)
2020

130 (online)

Digico
In 2020 zijn we begonnen met een nieuw project; Digico. Nadat we gemerkt hadden dat onze
doelgroep moeite heeft om mee te komen op digitaal gebied, hebben we een project
ontwikkeld om deze mensen te helpen. We hebben een uitleen systeem voor tablets en laptops
en geven de deelnemers een digitale cursus. Hierdoor kunnen zij in de huidige maatschappij
beter meekomen en deelnemen aan digitale activiteiten. Rabobank heeft ons voor dit project
gesponsord voor de aanschaf van tablets en laptops.

Overhandiging van de cheque; Hans Verberg en Charles Dickson namens Mudanthe,
Miranda van Beek en Gwendolijn Exalto namens de Rabobank.

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: 12-14

Jaartal
2020

Aantal
12

Nederlandse taal
De taallessen die we in 2020 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. In 2020 hebben we de taallessen online voortgezet.
Gemiddeld aantal deelnemers per week: 10

Jaartal
2020

Aantal deelnemers
14

Sinterklaasactiviteiten

In 2020 heeft Mudanthe een activiteit georganiseerd voor de kinderen die wonen in het
AZC in Apeldoorn. Het thema was Sinterklaas. De kinderen hebben een schoentje
gemaakt van papier. Ze mochten deze mooi versieren, om het daarna uit te knippen en
ik elkaar te vouwen. Hierna kregen alle kinderen iets lekkers. De kinderen waren erg
enthousiast en hebben mooie schoentjes gemaakt! De oudere kinderen zagen zo’n
schoentje maken niet zo zitten, maar zij hebben mooie tekeningen gemaakt. Er zijn
meer dan twintig kinderen aanwezig geweest bij deze gezellige middag!
Jaartal
2020

Aantal deelnemers
25

Zomer activiteiten
De zomeractiviteiten hebben ook dit jaar plaatsgevonden bij het AZC. Deze hebben wij
afgesloten met een zomerfeest. Door de corona maatregelen hebben wij de activiteiten
aangepast en deze hebben allemaal buiten plaatsgevonden.
Door de wisseling van bewoners van het AZC hebben wij veel verschillende mensen gezien
bij onze activiteiten.
Jaartal
Aantal deelnemers
2020
168

Mudanthe en de wijk

In 2020 hebben wij ook te maken gehad met de corona crisis. Wij hebben verschillende
activiteiten online voort kunnen zetten, maar helaas niet alles. Veel workshops en optredens
konden niet doorgaan i.v.m. de corona maatregelen. Maar er zijn nog altijd 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. Mede dankzij onze vrijwilligers hebben we deze
mensen toch kunnen helpen door middel van de online activiteiten.
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 bij 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.

