Beleidsplan 2018
Stichting Connect by Music is een in Nederland gevestigde stichting en opgericht in november 2016.
Connect by Music richt zich op kindvluchtelingen en jong volwassenen die zich in
vluchtelingenkampen en andere opvanglocaties bevinden op het eiland Lesbos, Griekenland. Deze
mensen zijn gevlucht vanuit een oorlogssituatie en hebben vaak traumatische ervaringen opgedaan.
Het maken van muziek ondersteund bij het verwerken van trauma’s en verbind. Stichting Connect by
Music biedt dagelijks aan minimaal 150 mensen muziekles en muziektherapie aan in de
vluchtelingenkampen Moria en Kara Tepe, maar ook op andere locaties waar kindvluchtelingen
worden opgevangen. In 2017 hebben totaal een 500 vluchtelingen deelgenomen aan ons project. In
2018 verwachten wij dat minimaal een 1.000 vluchtelingen deelnemen. Kinderen durven zich na hun
veelal traumatische ervaringen weer open te stellen. Het programma is gericht op humanitaire zorg
en cultuureducatie waar we ons richten op mentaal welzijn door het aanbieden van muzieklessen en
muziektherapie sessies.
CBM acht het belang van continuïteit van het muziekprogramma groot daar zij met een uniek
programma op uitzonderlijke wijze voorziet in humanitaire hulp.
Het resultaat van het muziekprogramma:
• Het positieve effect van muziek op mensen met mentale klachten is wetenschappelijk
bewezen en daar waar CBM actief is dit zichtbaar;
• Getraumatiseerde kinderen en jong volwassen met mentale problemen worden naar CBM
doorverwezen;
• Positief effect van het CBM programma op de gemoedstoestand van de kinderen en jong
volwassenen is erkend door kampleiding van Moria en Kara Tepe met verzoek tot uitbreiding
van het muziekprogramma als resultaat;
• Er ontstaat verbinding tussen de leerlingen onderling en tevens met de leraren die
deelnemen aan het muziekprogramma;
• In de zomer 2018 staan meerdere concerten gepland waarbij onze leerlingen met
internationale muzikanten zullen optreden.

Connect by Music (‘CBM’) biedt muzieklessen aan kinderen en jong volwassenen in
vluchtelingenkampen op Lesbos, Griekenland. CBM zorgt voor geschikte muzieklokalen op locatie,
schaft interieur- en muziekinstrumenten aan. Er wordt lesgegeven in en gewerkt met de volgende
instrumenten: gitaar-, zang-, keyboard- en percussie.
Inmiddels werkt CBM met een vast team van acht waaronder zes Griekse professionele
muziekleraren die een vergoeding ontvangen voor de lesuren. Tevens wordt het programma
ondersteund door (student) muziektherapeuten en (student) muziekdocenten uit Nederland die als
vrijwilliger een periode op Lesbos bij Connect by Music verblijven.
Sinds de start van de werkzaamheden van de stichting is sterk gefocust op de samenwerking met de
Grieken. Door lokaal “embedded” te zijn wordt duurzaamheid van het programma zeker gesteld.
Veel van de leerlingen zijn gehecht aan “hun” instrument dat ze hebben leren te bespelen en vinden
het vervelend als ze op doorreis gaan naar een andere locatie ergens op het vaste land. CBM geeft
deze kinderen hun instrument mee op reis. Middels Messenger en Whatsapp geven de leraren lesjes
en houden zo contact met deze kinderen.

CBM projecten
Tapuat Mother-Child day centre
In samenwerking met Unicef, Iliaktida, Together for Better Days
Locatie, paar kilometer verwijderd van vluchtelingen kamp Moria. Dagopvang voor moeders met
kinderen die verblijven in kamp Moria. Hygiëne, educatie en activiteiten worden hier aangeboden.
Connect by Music verzorgt hier vanaf maart 2018 het muziekprogramma en is hier met meerderen
leraren / muziektherapeuten actief.
Iliaktida Gekko School
School voor 175 kinderen die zonder ouders op het eiland Lesbos zijn gestrand.
Verblijven in 8 verschillende tehuizen van de Griekse organisatie Iliaktida. Connect by
Music verzorgd dagelijks het muziekprogramma op de school voor deze kinderen met
drie leraren. De kinderen die gitaar willen leren spelen kunnen deze meenemen naar
“huis” zodat ze kunnen oefenen.
Kamp Moria
Het kamp Moria is overvol doordat er nog steeds vluchtelingen (waarvan 40%
kinderen) op Lesbos aankomen. Alle mensen die aankomen op Lesbos worden hier in
eerste instantie ondergebracht en geregistreerd. Het kamp is ingericht voor een 2.500
mensen. Begin 2018 zaten hier circa 6.000 mensen waaronder veel gezinnen met
kinderen. De situatie hier is uitermate moeilijk. Connect by Music is op meerdere
locaties in het kamp Moria actief:
- CBM muziekschool
Connect by Music heeft in Moria beschikking over een eigen ISO box unit
welke door ons is ingericht en waar elke dag door ons team muziekles
wordt gegeven aan groepen kinderen en jongvolwassenen. Voor de unit
hebben we klein terrasje gecreëerd met grote parasols waar de kinderen
buiten in de schaduw met elkaar muziek kunnen maken.
Sectie A/B/C
Kamp Moria is onderverdeeld in verschillende secties. In drie Secties (A/B en C) zijn de
meest kwetsbare ondergebracht. In Sectie A zijn dit specifieke families; in Sectie B
minderjarigen zonder ouders; in Sectie C vrouwen. Deze Secties zijn extra beschermt.
Voor elke Sectie verzorgen we een aangepast programma. Hier werken we met
voornamelijk muziektherapeuten.
- Safe Zone kinderen zonder ouders
In samenwerking met Iliaktida. Deze Safe Zone is begin 2018 gerealiseerd ten behoeve van
een 80 unaccompanied minors. Gelegen tegen het kamp Moria, afgezet met hoge hekken
en voorzien van prikkeldraad wordt deze kinderen bescherming geboden. Bescherming die
hard nodig is nadat veel van deze kinderen de meest verschrikkelijke ervaringen hebben
meegemaakt. Veel kinderen zijn slachtoffer van trafficing. Ook hier passen we het
programma naar de doelgroep aan.

Kamp KaraTepe muziekschool
Het kamp KaraTepe valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. Onder de strakke
leiding van het Griekse management wordt er door een grote groep ngo’s elke dag hard gewerkt om
deze plek zo min mogelijk te laten ervaren als een vluchtelingenkamp. Connect by Music heeft
centraal in het kamp twee eigen isobox units geplaatst en ingericht. Elke dag is de muziekschool open
en wordt hier door meerdere leraren muziekles gegeven. Gitaren worden hier ook meegegeven aan
de kinderen die “thuis “willen” oefenen. In een van de lokaaltjes staan 6 keyboards opgesteld. In de
avond wordt mogelijkheid gegeven om de leerlingen hier te laten oefenen.
HOME young adults
Nikos en Katerina serveren in hun restaurant HOME elke dag lunch en diner aan meerdere
groepen uit het kamp Moria. Hun restaurant is getransformeerd tot een charity
restaurant waar vluchtelingen en vrijwilligers gratis kunnen eten. Elke dag om 14.30 rijden
de vrijwilligers van HOME een groep jong volwassenen samen met onze leraar Babis
vanuit Moria naar HOME. Het restaurant wordt dan voor twee uur ingezet als klaslokaal
voor Connect by Music. Ook aan deze jong volwassenen wordt een gitaar meegegeven
om te kunnen oefenen.

Financiële prognose 2018
Uitgaven:

Tapuat Mother-Child day centre
Betaalde lesuren 20 per week
Vrijwilligers lesuren 10 per week
Instrumenten
Lesmateriaal

€15.600
€
0
€ 7.500
€ 500

Iliaktida Gekko School
Betaalde lesuren 12 per week
Instrumenten
Lesmateriaal / Interieur

€ 9.360
€ 9.000
€ 500

Kamp Moria
Betaalde lesuren 20 per week
Instrumenten
Lesmateriaal / interieur

€ 15.600
€ 10.000
€ 500

Kamp KaraTepe
Betaalde lesuren 28 per week
Instrumenten
Lesmateriaal / interieur

€ 21.840
€ 15.000
€ 500

HOME young adults
Betaalde lesuren 10 per week
Instrumenten
Lesmateriaal / interieur

€ 7.800
€ 6.000
€ 500

Moria Safe Zone Minors Iliaktida
Betaalde lesuren 14 per week
Vrijwilligers lesuren 10 per week
Instrumenten
Lesmateriaal / interieur

€ 10.920
€
0
€ 7.500
€ 500

Algemene Kosten
Verzekering
Administratie accountant
Bankkosten
Promotiekosten
Drukwerk

€ 442
€ 1.000
€ 108
€ 2.500
€ 1.000

Vrijwilligerskosten
Hoofd muziektherapie onkosten
Coördinator onkosten

€ 7.000
€ 6.000
€ 6.000

Totaal kosten

** € 163.170

** exclusief reis en verblijf Bestuur. Bestuursleden dragen mede bij aan de financiële ondersteuning
van de stichting.

Samenwerking externe partijen
Conservatorium ArtEZ (Enschede)
CBM werkt samen met conservatorium ArtEZ uit Enschede waar de opleiding muziektherapie wordt
gegeven.
Zowel afgestuurde muziektherapeuten als student muziektherapeuten werken als vrijwilliger voor
CBM in Lesbos. Deze muziektherapeuten werken samen met het vaste Griekse lerarenteam. Door
inbreng van de muziektherapeuten wordt de intelligentie en effectiviteit van het programma
vergroot. De muziektherapeuten hebben zowel een uitvoerende als adviserende taak.

AMKE Iliaktida
Griekse organisatie. AMKE Iliaktida is opgericht in 1997 in Lesbos en is sinds de vluchtelingencrisis
hard gegroeid. Inmiddels werken hier 400 mensen en verzorgen veel projecten zowel op het vaste
land van Griekenland als op Lesbos. Zij geven onderdak aan duizenden mensen. Ook de
unaccompanied minors vallen onder hun verantwoordelijkheid. Honderden kinderen worden op
Lesbos ondergebracht in hun tehuizen of in een speciaal hiervoor ingericht kamp. Iliaktida is onze
grote zusterorganisatie en wij werken intensief samen op alle hun unaccompanied minor locaties.

Together for Better Days
Swiss - Greek organisatie. Verzorgd in samenwerking met Iliaktida de school waar de unaccompanied
minors naar toe gaan. En verzorgd tevens in samenwerking met Iliaktida en Unicef het TAPUAT
Mother-Child Day centre. Op beide locaties is CBM actief.

UNICEF
Behoeft geen introductie.
Gelieerd project, TAPUAT Mother-Child Day center. Unicef heeft hier bijgedragen aan de realisatie
van dit project. CBM verzorgd hier het muziekprogramma.

Stichting Bootvluchteling
Nederlandse organisatie. Verzorgt klasjes aan kinderen in het kamp Moria en voorzien in een
medische post en psychosociaal team binnen het kamp. Onze units in Moria zijn naast elkaar gelegen
en hier wordt intensief samengewerkt.

Hospitality Center for Refugees and Migrants
Leidinggevende Griekse organisatie van het kamp Kara Tepe. Valt onder verantwoordelijkheid van
het eilandbestuur. Middels deze samenwerking is er aansluiting op niveau van het lokaal bestuur. In
kamp Kara Tepe is CBM met haar eerste project gestart.

Home For a Day
Griekse organisatie. Home For a Day is een charity restaurant geleid door een Grieks echtpaar dat
hun restaurant in de middag beschikbaar stelt aan CBM.

