Nieuwsbrief nr. 8
McGregor, 3 augustus 2021

Beste belangstellenden, donateurs, vrienden van Stichting Symbulon,

Hoop
Deze nieuwsbrief is er een met veel en vooral goede hoop.
Natuurlijk vooral is er de hoop dat de misère van de sporen die COVID-19 trekt snel ten
einde komen.
Ondanks alle tegenslagen hebben de bijdragen van Symbulon voor First Step Ballet
McGregor een positieve impact, die het meest overtuigend is af te lezen in het aantal
leerlingen, dat is gestegen van 62 naar 143. Mary wordt ondersteund door twee Guest
Teachers uit Kaapstad.
De Delta variant was aanleiding tot hernieuwd strengere
maatregelen, all over the world. Ook hier; opnieuw moesten de
danslessen stoppen, en ging de kerkzaal dicht.
Mary is een doorzetter en creatief, en stapte, zoals al eerder, over op
individuele danslessen, en vond daarvoor tijdelijk onderdak elders.
Die individuele lessen richtte ze vooral op enkele getalenteerden, die
zij goed genoeg vindt om in te sturen naar een Internationale
Danscompetitie in Kaapstad die voor juli/augustus 2021 was
gepland. Door de lockdown restricties is deze uitgesteld, naar
verwachting tot oktober a.s.
Jammer, maar wel extra tijd om te oefenen op hun nieuwe Spitzen.

Achtste Internationale Ballet competitie - hoop op de hoofdprijs
Natuurlijk koesteren de meisjes de hoop de
hoofdprijs te winnen; met de beste danseresjes uit
zoveel andere landen is die uitdaging wel erg groot.
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Hoop op herleving van goede contacten met dansorganisaties in NL
In Nederland krijgen dansorganisaties ook weer meer kansen om op te treden. We hopen
dat dit een einde betekent aan de stagnaties, het verbod op optredens en aan de rem op
artistieke creativiteit. Hoop dat de directe interactie met publiek weer mag en kan. We zijn
gedwongen lijdzaam toe te zien hoe het daar zo lange tijd aan heeft ontbroken. Hopelijk
zullen dan ook de goede contacten die we hebben mogen ontwikkelen weer herleven.

Hoop op nieuwe donaties
Ofschoon dat virus een rem zet op alles in de hele wereld, houden we
hoop op verdere ontwikkeling van fund raising.
Dat was al op een enigszins komische wijze het geval bij de uitdaging
van kennissen: ze daagden Caroline uit: als jij ons een foto of lmpje
stuurt van jezelf in een tutuutje, dan doneren wij € 50,—. Die uitdaging
nam ze graag aan.

Een bijzondere verrassing
Opeens overviel ons een aangenaam telefoontje
van André en Marjorie Rieu, met de directe vraag:
“kunnen jullie geld gebruiken?”. Hij verwees naar
de uitnodiging om een Internationaal Parkinson
Congres van ParkinsonNet te openen waarvoor hij
een vergoeding ontving, die hij wilde doen
toekomen aan Symbulon. Toen hij aan de
organisator, Prof. Dr. Teun van Laar vertelde over
onze stichting ontmoette dat zoveel enthousiasme
dat deze spontaan de vergoeding verdubbelde tot
€ 10.000,—. Daar is de stichting natuurlijk ongeloo ijk blij mee,
temeer daar dit kwam op een moment waarop dit bedrag geweldig
van pas kwam, waarover meer, zodra we wat nu nog heel pril is
publiekelijk kunnen maken.
Wij en met ons de Stichting zijn super blij met die donatie, en voelen ons hoogst vereerd.
Bij de opening van dat congres liet Dr. Van Laar in
samenwerking met André Rieu een lmpje zien, waarop
wordt getoond wat muziek kan doen voor mensen die
lijden aan de ziekte van Parkinson. De inhoud van dat
lmpje spreekt voor zichzelf. Wonderbaarlijk.
Klik op deze link:
https://vimeo.com/539562517/d0cb4d5 4
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Belangrijker is het dat zij deze ervaring opdoen, wat een stimulans betekent voor hun
inspanningen bij al hun danslessen, wat de belangrijkste reden is voor Mary om deze
danseressen in te sturen. Door het uitstel tot oktober is de kans groter dat de competitie
kan plaatsvinden op de wijze zoals dat eerdere jaren het geval was en men zich niet moet
beperken tot inzendingen van video’s.

Onze hoofdsponsor
Ongetwijfeld heeft u meegekregen dat onze hoofdsponsor al ruim anderhalf jaar lang
geen optredens heeft kunnen doen en derhalve de sponsoring aan Symbulon
begrijpelijkerwijs ‘on hold’ heeft moeten zetten. Nu de vaccinaties in Nederland en de rest
van de wereld worden toegediend betekent dat dat André Rieu het weer aandurft
volgende concerten te plannen en daarvoor weer te gaan repeteren.
Een lmpje op zijn Facebook laat onmiskenbaar de opluchting zien van de veel te lange
onderbreking van zijn concert programma. Laat het gauw gedaan zijn met de laatste
Corona restricties! Geniet mee op onderstaande link:
https://www.facebook.com/watch/?v=19242631933324

Hoop op Zuid-Afrikaanse Fund Raising
De erkenning als NPO (Non Pro t Organization) en PBO
(Public Bene t Organization) opende de weg om eindelijk
- we hebben daar twee jaar op moeten wachten - in
staat de boer op te gaan om ook hier in Zuid-Afrika aan
fondswerving te gaan doen, nu met scale voordelen
voor de donateurs dankzij die erkenningen.
Ofschoon de lockdown restricties dit bemoeilijken willen
we toch stappen maken om met een concrete vraag donateurs te vinden die willen
bijdragen aan concrete doelen, waaronder, last but not least, een eigen oefenruimte voor
de dansschool die ook geschikt is voor andere activiteiten op het vlak van dans, muziek
en theater, t.b.v. projecten die zich inzetten voor achtergestelde kinderen. Een eigen
studio zou een boost betekenen, en McGregor zou, evenals Zolani, een eigen koor
kunnen hebben. Er is ook al gedacht aan de voortzetting van theateractiviteiten, zoals een
jaarlijkse musical. Improvisatie toneel is een optie. Poppenkast voor jonge kinderen
eveneens. Daarmee zou de studio gebruikt kunnen worden op de tijden waarop geen
danslessen worden gegeven (schooluren). En wie weet danslessen voor volwassenen in
de avonduren.

Verhalen
In de vorige nieuwbrief schreven we het verhaal van Nmamdi; nu het
tweede verhaal uit een serie van drie, nu over Raziya

Raziya
Na haar verhuizing uit een krot naar White City deed zich een bijzondere ontwikkeling voor in haar
jonge leven.
Al op haar zesde leefde ze merendeels op straat, en ontwikkelde zich noodgedwongen tot een
vechtersbaasje. Ze werd uitgelachen omdat haar ouders weliswaar kleurling zijn, maar zij zag er
opvallend licht uit, en kreeg de bijnaam “wi e”. Ze vermaakte zich door in bomen te klimmen,
overal rond te struinen, en over daken te lopen; superlenig. Ze werd gepest op school, en bleef daar
weg zoveel ze kon. Met haar stoere gedrag wist ze dat stevig te pareren waardoor het leek dat het
haar niet deerde. Maar dat deed het wel. Toen ze nog in de golfplaten hut woonde, had ze de naam
van “de kleine terrorist”. Ze ze e die bijnaam kracht bij door op daken te stampen. Zo joeg ze de
schrik op het lijf van de bewoners, die haar probeerden te verjagen. Ook daar trok ze zich weinig

8


tt

fi

fi

tt

fi

fi

3/4

Van golfplaten hut naar Mandela huis.

van aan. Ze werd met de dag nonchalanter en destruc ever. Omdat haar ouders haar meer
afwezen dan zich om haar bekommerden, vond ze haar toevlucht bij haar oma. Oma was lief voor
haar, maar ook oma kon haar niet de baas. Dat alles veranderde nadat ze verhuisde vanuit hun
krot naar een huisje in White City, een nieuwe wijk met Mandela huisjes.
Op een verjaardagsfeestje van een nieuw buurmeisje ontmoe e ze Malayka die opschepte over
haar vorderingen in de balletschool, waar ze solo mocht dansen, en dat voordeed op dat
verjaardagsfeestje. Raziya wilde daar meer van zien. Bij haar eerste bezoek aan de balletschool
mocht ze al een beetje meedoen. Ze werd spoedig opgenomen in de groep, en haar jongensach ge
stoere a tude al jd de sterkste te willen zijn wisselde ze in voor gedisciplineerd oefeningen te
gaan doen om net als Raziya de beste te worden. Dat had succes. Spijbelen had geen zin meer, en
de voorwaarde van Mary dat je trouw naar school moest blijven gaan als je balletles wilde krijgen
had Raziya goed begrepen en in haar oren geknoopt. Bij een volgende optreden mag ze solo
dansen. Mission accomplished.

Vrijwilligers
Zoals al gemeld in onze nieuwsbrief 5, kort voor Kerst 2020, kregen we een verzoek van
één van onze trouwe donateurs, Marie-Therése Pelgrim, of Symbulon kon zorgen voor
een plek voor twee vrijwilligers die de overgangstijd tussen middelbare school en
vervolgopleidingen wilden overbruggen met maar liefst een half jaar lang vrijwilligerswerk.
We waren gecharmeerd door de “sollicitatiebrief” van één van beiden, waar de zinsnede
“twee harde werkers die enorm houden van kinderen” onze harten deed smelten.
Symbulon zelf kon niet zoveel doen; twee bestuursleden hebben zich ingezet om
werkplekken voor hen te vinden, de nodige steun en begeleiding te bieden en leuke
uitstapjes te verzorgen om hen te belonen voor hun inzet. Van de vier instanties waar ze
met vrijwilligerswerk voor kinderen terecht konden is alleen van het Breede Centre
gebruik gemaakt, helaas.
Zij kwamen hier aan op 31 januari jl. en zijn op 19 mei weer huiswaarts gekeerd, waarna
we zijn geconfronteerd met een vervelende nasleep.
Een verslag staat onder „nieuws” op www.symbulon.onlilne.
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