
Meer informatie over het project Muziek

Bijdragen van de stichting.

2019: €1.800 voor project Encantar

2017: €1.500

2015 en 2016: €3.500

2012: €10.000, donatie van een anonieme stichting. Naast de muziek lessen op school krijgen
de kinderen voortaan ook op de buitenschoolse opvang gitaar- en blokfluitles. Ze hebben ieder 
een eigen blokfluit of gitaar, zodat ze thuis kunnen oefenen.

2010: start van het project Muziek op de basisschool o Semeandor. 108 kinderen krijgen twee
maal per week muziekles van een professionele muziekleraar: solfège en zang.

Foto links: José Hélio geeft theorieles.

Foto rechts: leerlingen tijdens de eerste gitaarles

Werkwijze.

De coördinator en de muziekleraar bepalen samen het beleid en de praktische invulling van 
project Muziek. De coördinator is verantwoordelijk voor de financiën, giften dankzij donaties 
aan de stichting. 

2019 In mei verplaatsing naar de buitenwijk Bairro do Horto (wijk Horto). Herstart van project
Encantar. De plannen zijn er. Nu nog de muziekleraren zoeken.

2017 December: Start project Encantar (Betovering) Buitenschoolse muzikale opvang van 
schoolkinderen in een andere wijk in Juazeiro do Norte. Tweemaal per week 3 uur inclusief 
pauze krijgen ongeveer 12 kinderen van  6 - 11 jaar les. De muzieklessen zijn in het centrum 
van de stad; daar is een betaalbare ruimte beschikbaar in een coöperatie.



November: Afronding van de Hélio's werkzaamheden op school. Sinds een paar jaar is muziek 
een verplicht leervak op de basisscholen, gesubsidieerd door de overheid. De muzieklessen 
zullen worden gegeven door een andere leraar. De stichting verplaatst haar focus naar een an-
dere buitenwijk. De lessen van Hélio - solfège, blokfluit en zang zijn tweemaal per week een 
vrolijke buitenschoolse opvang voor ongeveer 15 kinderen.   

2010 – 2017 José Hélio geeft muziekles, eenmaal per week aan drie leeftijdsgroepen. Voor 
de jongsten (4-6 jaar oud) is het een speelse zangles (zie de foto),  voor de 6 - 12 jarigen is 
er ook  theorieles en soms blokfluit plezier.

De muzieklessen op school zijn een vanzelfsprekendheid en onmisbaar. Onvoorstelbaar dat er 
voor 2010 geen muzieklessen waren! Jaarlijks is als afsluiting van het schooljaar een groot 
muzikaal optreden van bijna 100 leerlingen, georganiseerd door José Hélio. De buitenschoolse 
muzieklessen zijn zeer gewild. 14 kinderen hebben gitaarles, 24 kinderen hebben blokfluitles. 
De andere blokfluiten worden gebruikt tijdens de lessen. Gesteund door een andere stichting is
een tweede project gestart, muziekles en samenspel voor blinden en slechtzienden. 

Een eigen instrument. Hoe te realiseren? 

Voor de 24 blokfluitleerlingen zijn al voldoende blokfluiten aanwezig na de inzamelactie in 2010
in Nederland. Voor de  aankomende gitaarleerlingen zijn al 8 gitaren aanwezig. De andere 16 
worden, inclusief een gitaarhoes, gekocht met het geld van twee “verjaardag-donaties”. De 
leerlingen oefenen, thuis, op hun eigen gitaar.

Een gitaar kost ± €75. De helft wordt betaald door de stichting. De andere helft is een voor-
schot van de escola o semeador aan de gitaarleerling. De gitaarleerling betaalt maandelijks 
een klein bedrag, afhankelijk van het inkomen van zijn of haar ouders, € 0,50 - € 3,50 per 
maand; binnen ongeveer twee jaar (afhankelijk van de goedheid van de schoolleiding) is de gi-
taar eigendom van de leerling. De eigen financiële bijdrage bij de aanschaf van een gitaar 
geeft de leerling een grotere verantwoordelijkheid voor zijn/haar muziekinstrument en het is 
een stimulans om te spelen.


