
Jaarverslag 2017 – Nederlands 

Met enige trots presenteert het bestuur van SVT hier op de website het eerste jaarverslag van de Stichting Vluchtelingen 

Toverfluit (SVT), deze betreft over het jaar 2017.  

In november 2016 organiseerde het thans zittende bestuur van SVT en het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) een 

‘huisconcert’ voor donateurs en genodigden. Marc Dullaert sprak over zijn ervaringen met kinderen in nood. Dat was het 

startpunt van SVT.  

Tot en met februari 2017 heeft het bestuur van SVT onderzocht waar de behoeften en kansen liggen voor 

vluchtelingkinderen met een muzikaal talent in Nederland. Daarbij heeft zij de hulp ingeschakeld van twee vrijwilligers, 

Marc Stoffer en Ilaha Muhseni. Het team van SVT, bestaande uit het bestuur en de twee vrijwilligers, hebben zich daarnaast 

beziggehouden met het opzetten van de website, het secretariaat en andere administratieve aangelegenheden.  

SVT werkt samen met professionele organisaties die goed thuis zijn in de materie, zodat ze niet het wiel opnieuw uitvinden 

of iets gaan doen waar geen behoefte aan is. SVT mag zich bijvoorbeeld gelukkig prijzen met de samenwerking met het NBE 

die niet alleen kinderen met talent bij ons aanmeldt maar hen ook vaak de mogelijkheid biedt om op te treden, terwijl SVT 

zorgt voor een (aanvullende) opleiding in Nederland.  

Zo is in juli 2017 SVT en NBE om de tafel gaan zitten met Jawa Manla. Jawa is een groot muzikaal talent van Syrische 

afkomst en woont sinds 2015 in Nederland. Zij heeft inmiddels een verblijfstatus. Haar toekomst ligt nu in Nederland. Jawa 

zingt en begeleidt zichzelf op de Ud (een snaarinstrument dat veel gebruikt wordt in muziek uit het Midden-Oosten). Om 

haar grote dromen en ambities waar te maken heeft SVT besloten haar financieel te steunen. In samenwerking met Jawa is 

een plan op maat gemaakt dat haar zou helpen in haar verdere muzikale ontwikkeling. Doordat Jawa het eerst talent is dat 

de SVT financieel ondersteunt, heeft het de nodige tijd gekost om het plan met haar te stroomlijnen. In 2018 zal Jawa 

beginnen met dit plan en zal SVT blogs en foto’s op de website plaatsen van haar ervaringen.  

Verder is in 2017 hard gewerkt aan het vinden van voldoende financiële middelen door middel van het zoeken naar 

donateurs (zowel privé personen als bedrijven en organisaties als b.v. De Kinderpostzegels) en het werven van bijdragen 

van fondsen. In de jaarrekening vindt u het resultaat van deze inspanning. Uiteraard kunnen van de vele contacten die zijn 

aangegaan en de gesprekken die in 2017 zijn gevoerd vaak met pas in een later stadium de vruchten worden geplukt. 

Ook is in het jaar 2017 de derde editie van het Oost West Thuis NIET Best concert (OWTNB) van het NBE van start gegaan. 

(Bekijk hier het programmaboek) Hierbij wordt door muzikanten van verschillende delen van over de hele de wereld een 

voorstelling gemaakt. Het was mooi om te zien hoe muziek mensen van verschillende culturen met elkaar verbindt en ze de 

kans geeft om iets op te bouwen in een vreemd land. Ook onze eerste beschermelinge Jawa deed aan de voorstellingen 

mee met een prachtig lied. Zij speelde in 2015 al met het NBE. Tijdens Oost West Thuis Niet Best 2017 stond zij wederom 

op de planken met het ensemble.  

Een andere activiteit van SVT was het onderhouden van de contacten met Stichting Vrolijkheid. Met hun niet aflatende 

enthousiasme werken zij in de vluchtelingen opvang in Nederland. Samen met het NBE dragen zij kandidaten aan die in 

aanmerking komen voor het verder ontwikkelen van hun muzikale talenten met hulp van SVT. 

Het Bestuur van Stichting Vluchtelingen Toverfluit 

 

https://nbe.nl/wp-content/uploads/2017/05/NBE-Programma-Oost-West-Thuis-Niet-Best-2017.pdf

