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1 Stand van zaken
Wietske Tijssen heeft een vaste aanstelling voor één dag per week bij Rapucation. Zij heeft
een inmiddels een lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en heeft een vaste aanstelling op
een basisschool voor drie dagen per week. Johan 't Hart heeft dit jaar full time gewerkt voor
de stichting. Deze veranderingen hebben ervoor gezorgd dat de inkomsten en uitgaven van de
Stichting Rapucation dit jaar in balans zijn.
2 Werkzaamheden Rapucation 2019
Op de website van Rapucation staat het volgende ideaal vermeld:
"In het onderwijs willen wij een veilige en vriendelijke leeromgeving creëren, zodat talenten
tot hun recht komen en iedereen kan zijn wie die is.
Dit ideaal gaven wij in 2019 als volgt vorm:
Vriendelijk orde houden
www.vriendelijkordehouden.nl
Dit jaar zijn er een aantal praktische zaken verbeterd waardoor de administratie nu
eenvoudiger is en de betalingen soepel verlopen. Dit jaar hebben 34 docenten de cursus
gevolgd. (In 2018 waren dat 19 docenten). Voor de tweede keer is al het materiaal op de
website herzien in samenwerking met Rense Howing uit Nijmegen. De wachtwoorden zijn
weggehaald en iedereen kan nu het materiaal bekijken. Om de website vindbaar te maken
heeft Anne Jellema de website onder handen genomen en SEO (Search Engine
Optimalisation) toegepast. Arjan Anema heeft ervoor gezorgd dat cursisten direct betalen met
iDeal. Er zijn nu geen facturen meer nodig en dit bespaart tijd.
Op 28 september gaven Johan ’t Hart en Rense Houwing een cursus aan docenten van het
Humanistisch Vormingsonderwijs in Dordrecht. Ook verzorgden zij in december een cursus
aan studenten van de HvA.
Kizzo Band
www.kizzoband.nl
John Somers heeft kosteloos een nieuwe app genaamd ‘Moods’ gemaakt die nu heel goed van
pas komt bij voorstellingen van de Kizzo Band. Deze app laat verschillende stemmingen in
muziek horen: romantisch, droevig, vrolijk en hectisch.
Een aantal gastspelers hebben dit jaar meegespeeld met de Kizzo Band. Johan 't Hart kreeg
bezoek van Leandro Maia uit Brazilië en met hem heeft hij een concert georganiseerd. Hij

adviseerde om voortaan met gastspelers te gaan werken. De eerste in de serie gastspelers is
Abdelhadi Baaddi, een kunstenaar die met gerenommeerde gezelschappen optreedt in
theaters. Abdelhadi is een oud-leerling van Johan. Wim Conradi is een geluidskunstenaar.
De Kizzo Band dit jaar vier optredens verzorgd:
24 januari 2019 Theater Vrijburcht met als gastspeler Leandro Maia
28 maart 2019 Theater Vrijburcht met als gastspeler Abdelhadi Baaddi
20 augustus 2019 Noorderparkfestival
27 oktober 2019 in Theater Vrijburcht met als gastspeler Wim Conradi
Sinds het optreden in het Noorderparkfestival is de naam van de voorstellingen "Toveren met
muziek" met veel aandacht voor zeer jonge kinderen.
Wij maken samen muziek
www.wijmakensamenmuziek.nl
De Sterrenwacht in Hellevoetsluis gaat dit jaar op in een andere stichting en daarmee is een
vijfjarige samenwerking tot een einde gekomen. Wij zijn in afwachting van een andere school
die deze methode wil gaan gebruiken.
3 Nieuwe invalshoeken 2019
Johan heeft via Otto de Jong van de muziekschool Amsterdam werkzaamheden verricht voor
"Laat je zien laat je horen". Hiervoor gaf hij les aan zeer jonge kinderen in het kader van
naschoolse opvang.
De Triodos Bank nam contact met ons op. Het bleek dat wij geen gebruik meer maakten van
het steunfonds Rapucation. De belasting ziet graag dat ongebruikte fondsen opgeheven
worden. Het resterende bedrag is op de werkrekening van Rapucation gestort.
In oktober volgde Johan ’t Hart een training bij Musicians without borders. De belangrijkst
uitkomst hiervan is dat hij daar leerde over energieregulatie. Dit is nu een onderwerp bij
Vriendelijk orde houden en komt van pas bij de app Moods.
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Sinds november 2019 loopt een student van de HkU stage bij Rapucation. Deze
samenwerking heeft in 2020 geleid tot concerten onder andere op de basisschool de
ASVO.
Het Oosterlicht College in Vianen heeft gevraagd of wij in januari 2020 aan 16
docenten de cursus Vriendelijk orde houden konden geven. Inmiddels is dat alweer
achter de rug. Op drie dagen konden de docenten de cursus volgen. Een tweede coach
Michel Couzijn verzorgde hierbij een van de drie cursussen.
Dit jaar verkennen wij de mogelijkheden om erkend te worden als culturele ANBI.
Op termijn valt te denken aan het aanvragen van een Cedeo-erkening.
De samenwerking met Evert Bisschop Boele is vruchtbaar, en heeft geleid tot een
aantal artikelen en in 2020 tot lessen op het conservatorium in Groningen en een
activiteit op een congres van het LKCA.
Wij danken Wietske voor het vele werk dat ze ook dit jaar voor de Stichting
Rapucation heeft verzet. Wij hopen ook dat zij in de toekomst nog veel voor
Rapucation kan betekenen.
Davey Raabe heeft aangegeven dat hij graag werkzaamheden voor Rapucation wil
gaan verrichten.

