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Benefietconcert 11 september 2011
Wat een fijne sfeer. Wat een prachtige afsluiting. Gevulde zaal, blije muzikanten die belangeloos hebben
opgetreden, hulp van ongeveer 20 mensen om deze dag goed te laten verlopen en dat is gelukt.
Een fijne dag, om nooit meer te vergeten, met blije mensen en een gastvrije Gerda Jansen van Igesz.
Vanaf 13.00 uur is de zaal/ingang van hotel/restaurant “De Gastheer “(v/h Igesz) een beetje in Nepalese sfeer
gebracht. De kaartverkoop-tafel werd
klaar gezet, net als bij de kaartjes was
ook de bar bezet met onze mensen en
ook zij hadden alles klaar staan als
om half vier de eerste gasten binnen
komen.
Clown Pagetti maakte samen met zijn
vrouw de kleine zaal voor de
kinderen aantrekkelijk en Jaap
Scheringa had ’s morgens de geluidsinstallatie al in gereedheid gebracht.
Angelique met haar helpsters hadden een leuk programma voor de kinderen. Zij hebben samen met de kinderen
muziekinstrumentjes gemaakt, daarna geknutseld en spelletjes gedaan, zoals onder andere ballonvolleybal, waarbij
de ballon de grond natuurlijk niet mocht raken. Het knutselen kon worden gedaan mede door het beschikbaar stellen
van materiaal door Jongeren Vereniging “De Keet”.
Een lieve actie achter mijn rug van Chiel, Arnold en Richard had tot gevolg dat er ook meerdere mensen van verder
weg naar het concert kwamen. Dat was verrassend, soms emotioneel. Van deze uitnodigingsbrief wist ik dus
helemaal niets af. Maar door mails die binnenrolden werd mij een en ander een beetje duidelijk, doordat ik werd
gefeliciteerd met mijn 65e verjaardag door mensen die niet konden komen!
Blauwe Lotus beet het spits af met Iers getinte muziek. Het enthousiasme spatte er vanaf, met verschillende
instrumenten, een fantastische muzikale presentatie. Tom van Berkel weet de bluesmuziek heel gevoelig neer te
zetten. Zijn leven bestaat uit muziek. In Amsterdam is hij de eigenaar
van een muziekzaak.
Familie Goedhart en Hamelzky spelen sinds een paar maanden
samen. Er werd vooral heel zuiver gezongen door de meisjes. Na de
lekkere ritmische percussie en dans nam Simon Stein plaats op de
barkruk op de catwalk. Een warme stem, Simon zingt met veel
gevoel en overgave. Mensen die niet in de zaal zaten maar
bijvoorbeeld in het voor-cafe, kwamen kijken en luisteren……….
Simon is genomineerd voor de BUMA award, als “beste
nieuwkomer”, we duimen dat hij het gaat worden.
Het Alkmaarse Straatorkest had enkele wereldliedjes op het
programma en natuurlijk werd de maatschappij ook nog even kritisch belicht. Elena Cornelisse, zong zoals altijd de
glazen en kopjes van tafel. Duo LudoRona weet de luisteraars altijd te boeien. Het samenspel

tussen beiden, Herman spelend op de trekzak, percussie en de warme stem van Greet staan garant voor een
sprankelend optreden.
John de Boer Blues & Boogie speelden de aanwezigen van de stoel, de
voeten gingen van de vloer en werd alle (in)spanning van de dag
weggeswingd. Een fraaie afsluiting van een zeer geslaagde
middag/avond.
Alle muzikanten hebben belangeloos opgetreden. Daarvoor zijn wij
hen natuurlijk heel dankbaar. De techniek was in handen van
duizendpoot Jaap Scheringa, hierdoor kwamen de muzikanten nog
beter tot hun recht.
De bloemen-malla die Arnold voor mij gemaakt had, was wel heel
speciaal. Een malla krijg je in Nepal omgehangen als je iets bijzonders
hebt gedaan of deel uitmaakt van een speciaal programma. De dag voor
de Benefiet is Arnold naar het bedrijf van Tineke de Groot gegaan. Er
staan bij haar momenteel Afrikaantjes op het land. In Nepal maken de
mensen van deze bloemetjes ook bloemenkettingen. Arnold mocht
met een schaar ongeveer 400 bloemhoofdjes afknippen. Hiervan heeft
hij een malla (ketting) geregen. De 400 bloemetjes stonden symbool
voor de mensen in Yanchok die mij met deze malla omhelsden. Heel
ontroerend.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, met fantastische
muziek, veel hulp van verschillende mensen en mooie ontmoetingen.
Jammer genoeg heb ik lang niet alle mensen uitgebreid kunnen
spreken, daarvoor gebeurde er te veel. Alle vrijwillige helpers kregen een glas waarop de naam tussen
gebedsvlaggetjes door Arnold was gegraveerd.
Een dezer dagen staan de foto´s op de site. De foto die u bevalt kunt u dan zelf kopieren en opslaan.
Van de door Anne Diamingo spontaan beschikbaar gestelde beelden is er een verkocht, evenals het schilderij
“verschroeide aarde” van Sabrina Vas.
Het benefietconcert heeft in totaal € 3.559,25 opgebracht, mede dank zij de helft van de opbrengst van de drankjes
en gelagjes in Igesz. Een prachtig bedrag.
Het eindtotaal staat nu op: € 38.243,55. We hebben de € 40.000,00 net niet kunnen halen. Er loopt momenteel een
kinderkaartenactie bij Kinderopvang Haarlem. Deze actie zal het laatste tekort aanvullen. Hopelijk gaat NCDO
hiermee akkoord. Bij NCDO hebben ze de verslagen van alle acties ontvangen. Een ordnermap vol! We rekenen op
hun bijdrage van € 20.000,--.
Wij willen alle mensen die de moeite hebben genomen naar het
concert te komen heel hartelijk bedanken, ook de mensen die niet in
de gelegenheid waren te komen, maar wel een fraaie donatie hebben
gedaan. Dat heeft er toe bijgedragen dat het eindbedrag hoger uit is
gevallen dan eerst werd gedacht.
Er zijn ook mensen die geld hebben overgemaakt waar wij geen
mailadres van hebben. Mocht u iemand in uw vriendenkring weten en
Shirts van sponsor Brunetti

hij/zij wil op de hoogte blijven, vraagt u dan
of hij/zij het mailadres aan ons toezendt?

Douwe Egbertspunten
U weet dat wij enkele Nieuwsbrieven terug hebben gevraagd om DE-punten die verloren
in een laatje lagen te verstoffen. Verschillende mensen zijn op zoek gegaan en hebben
punten aan ons gegeven of opgestuurd. Uiteindelijk hadden wij ongeveer 20.000 punten.
DE-punten

Deze zijn verkocht via Marktplaats voor € 85,--. Hartelijk dank!!
Start voorbereidende werkzaamheden waterproject
Inmiddels is de laatste twee weken alweer druk met Nepal gemaild en geskypt. De Nepalese ingenieur Krishna
Pathak gaat ons bijstaan en zal de order plaatsen voor de buizen. Deze zullen worden afgeleverd in Yanchok als ik in
Nepal aankom. De eerste aanzet is gedaan. Spannend!
Rineke Gronert

