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Muziek maken werkt therapeutisch en geeft vreugde. 

Muziek verbindt en verbroedert, muziek is de enige wereld taal. 

 

 

IRYO PROJECT KARA TEPE 2017 

 

Situatie Kara Tepe: 

 vluchtelingen kamp op het Grieks eiland Lesvos; 

 1.100 mensen (overgrote deel oorlogsvluchtelingen), waarvan 400 kinderen ondergebracht in UN 

tenten 

 sinds de “Turkije deal” blijven de aanvragen nagenoeg onbehandeld en is de verblijfsduur voor vele 

gezinnen inmiddels langer dan een jaar 

 primaire opvang (voeding / medicatie / kleding)  door ngo’s (overheid en UN presteren slecht) 

 geen dagelijkse school structuur voor de kinderen, wel initiatieven door ngo’s 

 

Wat gaan we doen: 

 Het structureel geven van muziek les aan kinderen binnen het vluchtelingen kamp Kara Tepe. 

 Het verstrekken van instrumenten aan de student kinderen. 

 Het verstrekken van instrumenten aan volwassenen die muziek kunnen spelen.  

 

Toestemming toezichthouder: 

Kampen in Griekenland worden bewaakt door het leger en zijn in principe niet toegankelijk voor derde. 

NGO’s die toegang willen dienen hiervoor eerst een plan in te dienen en toestemming te verkrijgen. 

Normaliter gaat er veel tijd verloren voordat een aanvraag in behandeling wordt genomen. Door de 

ondersteuning en introductie van de bestaande ngo BecauseWeCarry is het IRYO project binnen korte 

termijn beoordeeld en hebben wij op 7 december jl. officieel toestemming verkregen. 

 

Wat is er nodig: 

 locatie op het kamp waar les kan worden gegeven. Hiervoor willen wij op zo kort mogelijke termijn 

een klaslokaal units ( 2 stuks) aanschaffen en naar Lesvos vervoeren (vanuit Athene). 

 Leraren, tegen een onkostenvergoeding van circa € 15,-- per uur, zijn op korte afstand van Kara 

Tepe beschikbaar, (met name vanuit Mytiline de hoofdstad van Lesvos). 

 Instrumenten (gitaren / blokfluit / klokkenspel / piano) 

 lesmateriaal 

 geluidsinstallatie 

 interieur 

 

 

Verslag van bezoek aan Kara Tepe door Jeroen de Groot en Adriaan Kok: 

http://www.internationalrefugeeyouthorchestra.com/wir-haben-es-nicht-gewusst/ 
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Investering IRYO project KARA TEPE 2017 (excl.BTW) 

         

Klaslokaal unit(s)  € 15.000,-- 

Instrumenten *  

- 30 gitaren  €   3.000,--   

- 30 blokfluiten  €      600,-- 

- 30 klokkenspel  €      750,-- 

- Piano  €   1.000,-- 

Geluidsinstallatie  €      250,-- 

Interieur  €   1.000,-- 

Transport  €   2.500,-- 

  € 24.100,-- 

 

 

Running Costs op jaarbasis IRYO project KARA TEPE 2017  

 

Maandag – Vrijdag muziekles 

Twee klasjes per instrument per dag: 

3 x 5 x 2 = 30 a € 15,-- = € 450,--  p. week x 50 weken  € 22.500,-- 

Lesmateriaal     €   1.500,-- 

     € 24.000,-- 
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