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Projectenfondsconcert 2015
12 september jl. vond het Projectenfondsconcert plaats. Na 15 jaar succesvolle
huisconcerten werd het tijd om met een nieuwe formule te beginnen. Bij het
Cenakel in Tilburg stond men meteen open voor onze ideeën van de
combinatie muziek en kunst. De pianist Thomas Beijer vertolkte zijn
programma ‘Canción y Danza’. Hiervoor reisde hij naar het Spaanse
Andalusië, samen met de filmmaker Lucas van Woerkom. Lucas maakte de
muziek van Spaanse componisten beeldend.
De muziek van Albinez, Rodrigo, Granados, Mompou, Manuel de Falla en niet
te vergeten de compositie van Thomas Beijer brachten een klein honderdtal
bezoekers in een aangename sfeer. Tijdens het concert werden de beelden
getoond. Beeld en muziek werden toegelicht door Thomas en door hem op
een grandioze wijze vertolkt. Het regende complimenten en uitingen van puur
genot over dit programma.
In plaats van het traditionele buffet werd de gasten na afloop van het concert
een high tea aangeboden. Voor het Projectenfondsconcert van 2016, dat
gehouden wordt op zondag 18 september, eveneens in het Cenakel in Tilburg
hebben zich nu al mensen aangemeld. Uiteraard zijn we daar heel blij mee en
toont aan dat het eerste Projectenfondsconcert als geslaagd mag worden
beschouwd.
Het motto van de huisconcerten ‘genieten en laten meegenieten’ hebben we
overgedragen op het Projectenfondsconcert. Onze bezoekers hebben zich op
hun beurt niet onbetuigd gelaten. Het bestuur van het TBK Projectenfonds
mag zich verheugen in een goede opbrengst, waarmee enkele nieuwe
projecten kunnen worden gefinancierd.
Speelgoed en leermiddelen bestemd voor kinderen met autisme
Dank zij een donatie kon het Projectenfonds leermiddelen beschikbaar stellen
voor de begeleiding van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum.
Een deel van het materiaal is hier in Nederland aangeschaft en een deel is in
Georgië gekocht. Deze aanschaf maakt deel uit van een project voor
kennisoverdracht aan begeleiders en leerkrachten die werken met kinderen
met autisme Het project loopt inmiddels enkele jaren; er heeft uitwisseling
plaatsgevonden tussen de Georgische en Nederlandse specialisten en er zijn in
Georgië workshops georganiseerd. De opgedane kennis en ervaring wordt
door middel van intervisie en collegiale consultatie verder in Georgië
doorgegeven. Momenteel wordt een symposium in 2016 voorbereide waarmee
dit door het Projectenfonds afgesloten zal worden.

Renovatie slaapvertrekken Khedeli
Het TBK Projectenfonds heeft een verzoek van de Khedeli woon- en
werkgemeenschap in Georgië gehonoreerd voor de renovatie en het isoleren
van de slaapkamers en de aanschaf van beddengoed.
De stichting Qedeli (Khedeli) is een woon- werkgemeenschap voor
volwassenen en jongeren met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. De
Khedeli gemeenschap werd in 2000 gesticht. Nu is het een levendige
gemeenschap, waar mensen uit hun apathie worden gehaald en opbloeien tot
waardige mensen in de maatschappij. Vorming en werk, naast een
therapeutische begeleiding, dragen daaraan bij. Er is een goed sociaal
leefklimaat ontwikkeld, waarbinnen mensen zich gelukkig kunnen voelen.
Koken, tuinieren, meubels maken, huishoudelijk werk verrichten en zelfs een
restaurant runnen maken deel uit van het leer- en behandelingsplan.
Voorheen was er geen sprake van een dergelijke opvang in Georgië. In een
sterk verarmde samenleving, waarin het leven hard is, heeft men weinig
ruimte om juist deze mensen een menswaardig bestaan te bieden.
De koningen van het Tilburgs byzantijns Koor zullen op 6 januari 2016 weer
op pad gaan en zij hopen op gulle gaven ten behoeve van dit project.

