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Woord van het bestuur 

In een ideale wereld zou een organisatie zoals Connect by Music 
(CBM) overbodig zijn. De realiteit is echter anders. In 2019 waren er 
meer mensen op de vlucht dan ooit. De VN Vluchtelingenorganisatie 
UNHCR becijfert dat er 79,5 miljoen mensen op de vlucht waren 
voor oorlog en geweld. Dit is 1 procent van de wereldbevolking. 
In dat jaar hebben 612.700 mensen een eerste asielaanvraag 
ingediend in de 27 EU-lidstaten. De EU-landen verleende 
bescherming aan 295.800 asielzoekers. Eind 2019 wachtten nog 
circa 840.000 asielzoekers in de EU op afhandeling van hun zaak.

De politieke opstelling binnen Europa om geen vluchtelingen uit 
Griekenland op te nemen enerzijds en de toegenomen instroom van 
vluchtelingen naar Griekenland anderzijds vergrootte het aantal 
inwoners in de Griekse kampen. Als gevolg hiervan is de situatie in 
de Griekse kampen in 2019 veelal verslechterd. De administratieve 
procedures verlopen tergend langzaam en de radeloosheid is veelal 
hoog bij de vluchtelingen. 
Tegelijkertijd stelt de Griekse overheid, door regels omtrent 
registratie en certificatie, steeds hogere eisen aan humanitaire 
organisaties om in de kampen te mogen werken. CBM voert 
regelmatig overleg met de Nederlandse ambassade en heeft 
rechtstreeks contact met het Griekse Ministerie van Migration. CBM 
is er in geslaagd toestemming te krijgen haar programma’s in de 
Griekse vluchtelingenkampen te mogen voorzetten. 
 
Tegen deze achtergrond is het bestuur uiterst dankbaar voor 
de enorme inzet van een groeiend aantal medewerkers en 
vrijwilligers. We zijn trots op de behaalde resultaten die veelal 
onder moeilijke omstandigheden en met beperkte middelen 
werden gerealiseerd op locaties waar de behoefte aan mentaal 
ondersteunende programma’s groot is.
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In opdracht van Connect by Music documenteerde fotograaf Alexander Zeverijn op Lesbos 
vluchtelingen uit ondermeer Syrië, Iran, Congo en Afghanistan. Bekijk de serie van portretten van 
ontheemden uit het vluchtelingenkamp Moria, die deelnemen aan het muziekprogramma van CBM. 

Danyal Abadini - Age 12 - Afghanistan - Lesbos - now in Athens
“My greatest dream is to become a very big musician and to shake the 
world of music and make all the people of the world dance to my music, 
and I also want to be an inventor.”
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1  In het kort

1.1 CBM
Connect by Music brengt muziek op plaatsen waar alle 
hoop lijkt te zijn verdwenen. De instroom van mensen uit 
crisisgebieden van de afgelopen jaren vormde de directe 
aanleiding voor CBM om in 2016 muziekschooltjes te 
starten in diverse opvanglocaties voor vluchtelingen in 
Griekenland op het eiland Lesbos, en sinds begin 2019 
ook op het vasteland. 

CBM verleent psychosociale support door middel van een 
door muziektherapeuten ondersteund programma. Het 
centrale doel van de muziekeducatie is het verminderen 
van angst en stress en het verbeteren van welzijn en 
verdere ontwikkeling. Uiteindelijk beoogt het programma 
harmonie en verbondenheid van de deelnemers met 
zichzelf en met de samenleving te creëren.

1.2  Onze droom
CBM zet zich in om de mentale gezondheid van 
vluchtelingen te verbeteren. Door op opvanglocaties 
muziekonderwijs aan te bieden helpt CBM vluchtelingen 
hun leven te verlichten. Onze droom is dat onze aanpak 
onderdeel wordt van een breed aanbod van psychosociale 
zorg voor vluchtelingen en daarmee een blijvende 
bijdrage vormt voor het welzijn van allen die zich 
genoodzaakt zijn hun thuisland te verlaten. 

Marzeyeh Heydari - Age 22, Afghanistan, 6 months in Lesbos
“My husband and I made two attempts from Turkey before reaching 
Greece. I have many dreams but I fear they may never be realised. I just 
want to find a place to live where it is safe with my husband.”
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1.3  Het jaar 2019 in een oogopslag
• 1.250 leerlingen 
• Actief op 9 locaties in Griekenland
• 18 publieke optredens van Connect by Music orkesten 
• Connect by Music werd als een van de weinige particuliere 

organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de 
internationale conferentie over mentale gezondheid en 
psychosociale ondersteuning in Den Haag (MHPSS).

• Erik Scherder trad toe tot Raad van Advies van Connect by 
Music.

• Aeham Ahmad sloot zich aan als ambassadeur 
• De samenwerking met het Artez conservatorium breidt 

zich steeds verder uit.
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2 Het hele verhaal 

2.1  Realisatie van onze missie
UNHCR wijst bij herhaling op het structurele tekort aan 
mentale ondersteuning voor vluchtelingen. De hiervoor 
geschetste groeiende aantallen vluchtelingen maken 
duidelijk dat de vraag naar uiteenlopende vormen van 
therapie de komende tijd alleen maar verder toeneemt. 

Connect by Music springt in dit gat door op een unieke 
manier psychosociale ondersteuning te bieden. Onze 
muziekprogramma’s zijn specifiek ontwikkeld om de 
helende werking van muziek toegankelijk te maken op 
elk denkbaar niveau van leerlingen. Connect by Music 
gaat daarbij uit van de veerkracht van mensen. Niemand 
zou blijvend slachtoffer moeten zijn van traumatische 
ervaringen. Iedereen heeft het recht om te kunnen leven 
in harmonie met zichzelf en zijn omgeving. 
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Niet alleen binnen het kamp wordt het effect van ons 
programma op het mentale welzijn opgemerkt. De 
effectiviteit van ons programma wordt alom erkend. 
Afgelopen jaar stuurde de afdeling psychologie van het 
ziekenhuis in Mytilini (Lesbos) zelfs een minderjarige 
suïcidale cliënt naar ons door voor begeleiding.

2.2  Activiteiten 2019
De eerste activiteiten van CBM vonden plaats in 2016 
op het eiland Lesbos. In het begin van 2019 werd een 
grote groep vanut Lesbos overgeplaatst naar het kamp 
Malakasa, gelegen op 45 minuten rijden van Athene. 

Tussen deze groep zaten 15 kinderen met een gitaar, 
gekregen van CBM. In plaats van rond te dwalen in 
het kamp verzamelde deze kinderen zich dagelijks 
en maakte in de buitenlucht samen muziek en gaven 
elkaar aanwijzingen. Begin 2019 werden we gebeld 
door het management van het kamp Malakasa met dit 
verhaal en het verzoek of we in hun kamp een project 
wilde starten. Drie weken na dit verzoek openden wij 
onze eerste muziekschool op het vasteland in het kamp 
Malakasa. Snel hierna volgde een muziekschool in het 
kamp Thermopyles. In beide kampen werken we intensief 
samen met de organisatie Happy Caravan die hier een 
informal education programma aanbiedt voor kinderen 
tot 14 jaar. In het 4e kwartaal van 2019 startten we tevens 
met een klein programma in het kamp Eleonas, gelegen 
in een van de buitenwijken van Athene.
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Farid Zaher Merganzadah - Age 23, Afghanistan, 12 months in Lesbos
“In Afghanistan, I studied music professionally and academically. My 
aspirations for the future: I want to live in a European country a peaceful 
life free from threat, suicide and explosions. I want to show to the world my 
own Afghan music and the capabilities and skills of an Afghan immigrant.”





Inmiddels zijn we gevraagd door het management van het 
Griekse International Organisation of Migration (IOM) om 
muziekprogramma’s te openen in alle 20 kampen op het 
vasteland waar zij het management voeren. Organisatorisch 
kunnen we dit goed uitvoeren. Zodra we hiervoor onder-
steuning en benodigde toestemmingen kunnen verkrijgen is 
het onze ambitie in 2020 onze activiteiten verder uitbreiden.

Concerten
In 2019 verzorgden de Connect by Music orkesten 18 
publieke optredens, in enkele gevallen voor een publiek 
van meer dan 1.500 toehoorders. De orkesten werden 

Mlih Rezaee - Age 21, Iran, 10 months in Lesbos
“Being uprooted has changed my entire life. Some of my experiences are 
simply too painful to describe. Music is the way that my sister and I prefer 
to communicate with one another. It is far more powerful than words, far 
more immediate, far more efficient.”
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“I went on stage and 
I saw lots of people 

that wanted to see me 
sing for them. I felt so 

proud of myself, 
I really liked it.”



samengesteld uit leerlingen en professionele musici 
uit Nederland. Zo speelde laureaat van het Nederlands 
Vioolconcours Tim Brackman samen met de succesvolle 
violiste Floor le Coultre mee tijdens de zomerconcerten 
in Mytilini. Ook startten wij een samenwerking met het 
Nederlands Blazers Ensemble waarvan verschillende 
spelers naar Griekenland reisden om de orkesten te 
ondersteunen.

De totale omvang van de orkesten varieerde van kleinere 
groepen tot volle bezettingen van meer dan 80 muzikanten. 
De optredens vonden plaats op zeer uiteenlopende locaties: 
in de kampen, scholen, universiteit, muziekfestivals, 
Afghaanse ambassade in Athene, aan de voet van het kasteel 
van Mytilini en de mooiste concertzalen van Griekenland.

Meespelen in een orkest en optreden op een podium geeft 
een sterke positieve succeservaring en draagt bij aan de 
mentale weerbaarheid van onze studenten.
De concerten zijn daarom een vast onderdeel geworden 
van ons programma waarbij we zo veel mogelijk studenten 
proberen te betrekken. Dankzij het bijzondere CBM 
lesprogramma kunnen onze leerlingen al snel een bekende 
melodie meespelen op het podium. Dit stimuleert een gevoel 
verbondenheid, er weer toe te doen, van een onzichtbaar 
kampleven naar een podium waar je gezien wordt. De impact 
hiervan op onze studenten is dan ook enorm. 

Als we spreken met oud studenten die buiten Griekenland 
wonen of in Griekenland elders zijn ondergebracht wordt er 
door hen altijd gesproken over de concerten. Allen geven aan 
dat ze zich voor altijd verbonden voelen met de ‘Connect by 
Music Family’.
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Malakasa concert  https://youtu.be/5CpwvUvwjSg
    
   
            

Castle of Mytilene concert  https://youtu.be/_J0cyVxe5Gk
        
 

CBM a second family for everybody  https://youtu.be/bgWfiYrr9NY
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“I feel like I can show 
my emotion. The 
guitar is my friend.”



“When I went to 
CBM, I regained my 

selfconfidence”





Samenwerkingen
Artez - De samenwerking met het Artez conservatorium 
breidt zich steeds verder uit. Het Connect by Music 
programma keert steeds vaker terug in alle jaarlagen 
van de opleiding muziektherapie aan het Artez 
conservatorium. Steeds meer studenten zetten zich in voor 
Connect by Music en volgen een stage bij ons. Mede door 
de kennis en inbreng van Artez blijft ook het programma 
van Connect by Music op locatie zich ontwikkelen. Naar 
verwachting zal de samenwerking met Artez in 2020 zich 
verder ontwikkelen in lijn met de verwachte groei van 
programma’s in de kampen in Griekenland.

Het ArtEz conservatorium te Enschede biedt zowel 
een bachelor als master muziektherapie aan en 
geeft studenten de ruimte zich te specialiseren in 
verschillende richtingen. Niet alleen is er aandacht voor 
het sociaalwetenschappelijk model van muziek voor het 
opbouwen van menselijke relaties en welzijn, ook wordt 
er aandacht besteed aan de neurowetenschappelijke 
onderbouwing. Dit is verrijkend voor en sluit aan bij het 
CBM programma.

Musiime Jay - Age 31, Kampala Uganda, 3 months in Lesbos
“When white people go to Africa they are treated like kings and queens. 
Back in Uganda, there is nothing like racism because everyone is 
welcoming. Unfortunately, here in this overcrowded camp it is a struggle 
to welcome all refugees and that gives rise to discrimination.”

Carola Schouten, Hoofd afdeling muziektherapie Artez 
over Connect by Music: “De intensieve ondersteuning 
en zorg brengt dat onze studenten hun periode bij 
Connect by Music als positief, leerzaam en met name 
als ‘life changing’ ervaren. Dit ondanks de vaak 
belastende omgeving waarin wordt gewerkt.” 
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Andere partners 
Connect by Music werkt zo veel mogelijk samen met 
de andere humanitaire organisaties die binnen de 
kampen actief zijn. Er is regelmatig contact met de 
NGO’s die zich ook toeleggen op de psychosociale 
ondersteuning van vluchtelingen en met medewerkers 
van Griekse en Europese semioverheidsinstellingen met 
expertise. Helaas zijn er veel te weinig social workers en 
psychologen aanwezig om aan de vraag te voldoen.

Congressen
In oktober 2019 werd Connect by Music als één van de 
weinige organisaties uit het veld uitgenodigd om deel te 
nemen aan de internationale MHPSS conferentie over 
geestelijke gezondheid en psychosociale steun in nood-
situaties, welke werd georganiseerd door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken in Nederland. Ruim vierhonderd 
deelnemers bezochten de conferentie, onder wie veel 
buitenlandse bewindspersonen en vertegenwoordigers 
van internationale organisaties die zich met vluchtelingen 
bezighouden. De conclusie van de conferentie was dat 
psychosociale hulp en geestelijke gezondheid moeten 
worden gezien als een basisvoorziening die geïntegreerd 
moet zijn in het totaalpakket van de humanitaire respons. 
Dit houdt in dat naast zorg voor water, voedsel, onderdak 
en scholing, de hulpverlening vanaf het begin ook oog 
heeft voor geestelijke noden als gevolg van de crisis en 
hoe geestelijke gezondheid en psychosociale hulp direct 
kan worden meegenomen in de humanitaire respons. 

Sapida Amiri - Age 19 Afghanistan, 6 months in Lesbos
“Exile itself is not the worst part of my life as a refugee. 
The memories of what we left behind hurt me more.”
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Cover van Mind the mind now, ten behoeve van de internationale 
MHPSS conferentie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-
affairs/documents/publications/2019/10/18/mind-the-mind-
now-conference-special



Kaag post op instagram  https://youtu.be/7lCm38AUjuI

Muziektherapie voor vluchtelingen op Lesbos Video van 
Minbuza over CBM  https://youtu.be/9tUpcu6YkFI

Optreden Aeham MHPSS  https://youtu.be/x3QBaRDDBKE

Artikel over CBM in Mind the mind now de uitgave ten 
behoeve van de internationale MHPSS conferentie 
van Minbuza  https://www.government.nl/ministries/
ministry-of-foreign-affairs/events/mental-health-and-
psychosocial-support-in-crisis-situations
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CD Music by Connect by Music
In het najaar van 2019 werd de eerste Connect by Music 
CD opgenomen, genaamd Music by Connect by Music. 
Op de CD zijn 48 leerlingen uit Syrië en Irak op gitaar en 
zingend te horen in een mix van Koerdische en Arabische 
nummers. Al het materiaal werd live opgenomen in onze 
isobox in Thermopyles.

2.3  Fondsenwerving 
Naast de onderscheiding in 2018 van het Griekse Ministerie 
van Migratie, uit handen van Mevrouw Paraskevi Michou, 
Secretary General van de European Commission, ontving 
Connect by Music in 2019 van de heer Jhr. Ir. D.L. Six, 
voorzitter van de de Stichting van Well van der Snoek een 
onderscheiding en een donatie van € 20.000.
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Op 20 december organiseerden de Haagse Rotary Clubs 
een Rotary benefiet actie ten bate van twee goede doelen, 
te weten CBM en het Prinses Christina Concours. De actie 
bestond uit een kerstconcert door het Cambridge Youth 
Choir in de Haagse Kloosterkerk. Beide organisaties 
ontvingen hierdoor een bedrag van ruim € 22.000.
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Nahid Rezaee - Age 21, Iran, 10 months in Lesbos
“I want to go to Germany to be reunited with my parents. My biggest 
dream is to become a professional photographer, because that is what 
I learned here in Moria camp. I even made several movies already!”

3  Structuur

3.1  Organisatiestructuur
Connect by Music werkt zelfstandig en is geen onderdeel 
van een grotere organisatie. Zij opereert vanuit één 
stichting met als statutair doel:
Het ondersteunen van kinderen en jongvolwassenen 
in opvanglocaties voor vluchtelingen in Europa en het 
bevorderen van hun welzijn middels muziek. 

De stichting heeft als feitelijke statutaire zetel Wassenaar. 

De stichting heeft 11 betaalde medewerkers. Alle 
medewerkers in Griekenland zijn niet in dienst van de 
stichting, maar worden ingehuurd op basis van tijdelijke 
contracten. In 2020 zullen de Griekse werknemers in 
dienst treden van Connect by Music.

Bestuur
Leden van het bestuur ontvangen geen beloning dan 
wel vakantiegeld. Uitsluitend onkosten die bestuurders 
hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie 
kunnen bij de stichting worden gedeclareerd.

Adriaan Kok - voorzitter
adriaan@connectbymusic.com   +31(0)653934913
Yvette Caldenborgh - bestuurslid
Matthieu Kroes - penningmeester
Jeroen de Groot - mede oprichter en bestuurslid
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Raad van Advies
Robbert Bodegraven - Raad van advies
Robbert heeft een achtergrond bij NGO’s en in de 
journalistiek. Ooit begonnen als fotojournalist, reisde 
hij naar afgelegen gebieden om verslag te doen 
van achterstelling en uitsluiting. Robbert werkte 
voor OxfamNovib en War Child, waar hij directeur 
beleidsbeïnvloeding, campagnes en communicatie was. 
Momenteel is hij directeur van het wetenschappelijk 
bureau van GroenLinks.

Prof. Erik Scherder - Raad van advies
Erik Scherder is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie 
verbonden aan de Vrije Universiteit en doet onderzoek naar 
de relatie tussen muziek en het brein. 

Erik Scherder over Connect by Music: “Ik ben overtuigd 
van de aanpak van Connect by Music. Er komen een 
aantal ingrediënten samen die van grote waarde zijn 
in de fase waarin een kinderbrein in ontwikkeling is 
en waardoor mensen ervaren er weer toe te doen.”

Head Operations CBM Griekenland
Annita Matzourani - Head CBM Lesbos
Mariza Neiada - Head CBM Malakasa
Ruth Dingle - Head CBM Eleonas
Pyrros Poulitsas - Head CBM Thermopyles
Digna Huinink - Head CBM Thermopyles

Medewerkers Nederland 
Jeannette Verhoeven - begeleidingsdeskundige
Ailin Tan - social media
Wytske de Vries - programma manager
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Ambassadeurs
Aeham Ahmad - Aeham Ahmad speelde piano te midden 
van de ruïnes in Yarmouk (Syrië) en behaalde hiermee 
wereldwijde faam. Hij werd bekend als ‘de pianist van 
Yarmouk’. Met muziek verzette hij zich tegen het geweld in 
zijn thuisland en bracht hij hoop en saamhorigheid bij de 
achtergebleven inwoners. In 2015 vluchtte hij naar Europa, 
waar hij sindsdien met zijn gezin in Duitsland woont. 
Aeham is sinds kort ambassadeur van Connect by Music. 

Aeham over Connect by Music: “De kracht van muziek 
is zo groot, ik heb het zelf ondervonden in Syrië waar 
overleven een dagelijks gevecht was. Door mij te 
verbinden met Connect by Music kan ik doorgaan 
met het geven van steun middels muziek. Vaak ben 
ik gevraagd als ambassadeur door verschillende 
organisaties, het voelde voor mij nooit echt goed. Bij 
Connect by Music is dat anders, deze vorm van steun 
is voor mij belangrijk.” 
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Vrijwilligers en Medewerkers 
Connect by Music werkt met een vast team van 
muziekdocenten en muziektherapeuten, dat voornamelijk 
bestaat uit lokale Griekse professionals. 

Naast deze professionele krachten werkt Connect by 
Music in de opvangkampen met vrijwilligers. We sturen 
niet zomaar iedereen die kant op. Voor ons psychosociale 
werk is het van belang dat vrijwilligers over de juiste 
opleiding en ervaring beschikken. De vrijwilligers worden 
ter plekke opgevangen en begeleid door het vaste team.

Connect by Music heeft op alle locaties een vrijwilligers-
huis en auto beschikbaar waar de vrijwilligers gebruik 
van kunnen maken. Het vliegticket naar de locatie is voor 
eigen kosten.

ANBI status
Jaarlijks leggen wij over onze inkomsten en uitgaven 
verantwoording af in de jaarrekening en jaarverslag. 

Connect by Music is een goed doel en is 
door de belastingdienst erkend als ANBI 
(Algemeen nut beogende instelling) en is 
geregistreerd bij de belastingdienst met 

RSIN/fiscaal nummer ANBI 856880565. 

Connect by Music is bij de Kamer van Koophandel 
geregistreerd onder nummer: 67216854.

Hadi Hussaini - Age 18, Afghanistan, 13 months in Lesbos
“We had to flee our homes when violence started in our neighbourhood. 
I felt angry that we had to escape and sad that I ended up living in a tent, 
unable to go home. Thanks to the music lessons and playing my guitar, 
anger has made way for hope for a better future.”
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4  Spelregels

4.1  Risicomanagement
Humanitaire hulp verlenen in een kwetsbare context 
brengt diverse risico’s met zich mee. Dit omvat onder 
meer persoonlijke veiligheidsrisico’s. 

De kampen in Griekenland worden bevolkt door onderling 
sterk van elkaar verschillende bevolkingsgroepen die 
bovendien onder benarde omstandigheden met elkaar 
moeten samenleven. Dit brengt een breed scala van 
uitdagingen met zich mee voor de realisatie van de 
programma’s van CBM. Tegen deze achtergrond is 
het noodzakelijk dat organisatiebreed alertheid en 
risicobewustzijn leeft. Van bestuur tot vrijwilligers. 

Als relatief jonge organisatie is het bestuur van CBM 
dankbaar voor alle hulp en adviezen die wij tot nog toe 
ontvingen op dit gebied van collega organisaties. De 
primaire nadruk bij risicobeheersing lag in deze beginfase 
vooral op het geven van goede zorg aan onze leerlingen 
en onze medewerkers.

Gelet ook op de groei van onze activiteiten zal CBM de 
komende tijd een uitgebreidere risico analyse voor haar 
projecten en programma’s opstellen met een daarop 
aansluitend stelsel van processen en waarborgen. 

Ali Islami - Age 30, Afghanistan, 12 months in Lesbos
“We travelled from Afghanistan via Iran and Turkey. We made six attempts 
to cross the sea from Turkey. The water was rough. Never in my life have 
I been so afraid, but I felt it is better to die at sea as a refugee then to die 
everyday in Afghanistan.”
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4.2 Gedragscodes
De interactie met Persons of Concern (PoC) - de 
officiële term voor vluchtelingen en migranten - in de 
kampen vereist een hoge mate van professionaliteit en 
sensitiviteit. Van onze medewerkers wordt verwacht 
dat zij bewust omgaan met cultuurverschillen en de 
juiste keuzes maken over gepast gedrag. CBM heeft 
daarvoor spelregels geformuleerd als leidraad voor onze 
medewerkers bij hun dagelijkse contact met PoC’s. De 
code biedt een raamwerk voor wat als acceptabel en 
wenselijk professioneel gedrag wordt beschouwd en 
voorkomt daarmee dat goedbedoelde acties negatieve 
resultaten opleveren. Elke medewerker ondertekent het 
code document.

Mayam Atai - Age 24, Afghanistan, 8 months in Lesbos
“I feel lost in this crowded camp. I don’t know about my future, where 
will I be and what will I do? It is a confusing situation for us refugees. 
Right now I just hope to find a country where I can work so that I can earn 
money for living.”
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OVERALL
INCOME 2018	AC 2019	AC

Private	Funding €	60.110 €	63.987

Funding	Board	CBM €	58.783 €	131.949

Funding	Foundations €	15.383 €	29.886

Corporate	Funding €	11.832 €	26.886

Total	Income €	146.108 €	252.708

PROJECT	EXPENSES
Lesbos €	133.566 €	123.107

Lamia €	51.060

Malakasa €	47.425

Eleonas

OVERHEAD
Website/Social	Media €	4.632 €	3.628

Insurance €	807 €	1.005

Bank	charges €	121 €	124

Accounting

Promotion	 €	4.084 €	3.447

General	Costs €	2.942 €	501

Operational	Manager €	0 €	8.815

Office	rent €	2.479

MHPSS	project €	11.150

Total	Expenses €	146.152 €	252.741

5 Financiën
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PROJECT	LESBOS
EXPENSES	 2018	AC 2019	AC

Instruments €	17.682 €	23.997

Classrooms/Isobox	units €	0 €	868

Interieur	class	rooms €	2.109 €	503

Evaluation	&	Monitoring €	16.024 €	6.119

Housing	Volunteers €	8.083 €	6.655

Concerts €	12.019 €	9.732

Lesson	materials €	885 €	1.509

Transport	Costs,		volunteer	Car €	7.575 €	2.030

Self-employed	music	teachers	 €	62.340 €	63.367

Employed	Music	teachers

Volunteers	Expenses €	2.850 €	6.900

Head	of	Music	Therapy €	4.000

Training	expenses

safety	equipment €	427

Clothing €	1.000

Total	Expenses €	133.567 €	123.107

PROJECT	LAMIA	-	THERMOPYLEA
EXPENSES	Projection 2019	AC

Instruments €	8.495

Classrooms/Isobox	units €	7.359

Interieur	class	rooms €	1.393

Evaluation	&	Monitoring €	3.059

Housing	Volunteers €	7.736

Concerts €	963

Lesson	materials €	628

Transport	Costs	Volunteer	Car €	6.592

Self-employed	music	teachers €	6.915

Employed	Music	teachers

Volunteers	Expenses €	7.420

Head	of	Music	Therapy

Training	expenses

Clothing €	500

Total	Expenses €	51.060

PROJECT	MALAKASA
EXPENSES	Projection 2019	AC

Instruments €	9.869

Classrooms/Isobox	units €	589,00

Interieur	class	rooms €	3.722

Evaluation	&	Monitoring €	3.059

Housing	Volunteers €	4.517

Concerts €	2.152

Lesson	materials €	1.576

Transport	Costs		/	Volunteer	Car €	6.215

Self-employed	music	teachers €	7.037

Employed	Music	teachers

Volunteers	Expenses €	8.025

Head	of	Music	Therapy

Training	expenses

Colthing €	484

Total	Expenses €	47.245

37



“My daughter was in 
a very bad condition. 
The guitar classes 
at Connect by Music 
helped her so much.”
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