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EVENEMENTEN TEN BATE VAN STICHTING BURUNG MANYAR
* Orgelbariton treedt op voor goede doel. Inloopconcert in Sint-Maartenskerk, in: Het Kontakt, 14 mei 2008
* Benefietconcert in Maartenskerk, in: Brabants Dagblad, 23 mei 2008
* Bas Moerman – Orgelconcert voor nieren, in: De Toren, 29 mei 2008
* uit Nieuwsbrief 2008/1
Ter gelegenheid van mijn vijfenzestigste verjaardag heb ik de Stichting een openbaar benefietconcert in de
Zaltbommelse Sint Maartenskerk aangeboden om enerzijds de naamsbekendheid van de Stichting te
vergroten, anderzijds om de vrijwillige bijdragen van de bezoekers van dit concert aan de Stichting ten goede
te laten komen. Aan de genodigde familieleden, vrienden, kennissen en relaties van de Stichting werden net
zoals bij de hierboven genoemde actie geen cadeaus gevraagd, maar giften aan de Stichting.
In twee berichten van 29 april en 5 augustus 2008 is hierover gepubliceerd.
* uit Nieuwsbericht van 29 april 2008
Promotieactiviteiten in Zaltbommel
Op zaterdagmiddag 7 juni organiseert de secretaris/penningmeester van de Stichting BURUNG MANYAR
naar aanleiding van zijn vijfenzestigste verjaardag een groot feest in Zaltbommel. De festiviteiten hebben
een persoonlijke aanleiding, maar er is besloten het feest de vorm te geven van een promotieactiviteit ten
bate van onze Stichting.
het beroemde Wolfferts-Heyneman-orgel uit 1786
Een belangrijk onderdeel van het gebeuren vormt een
promenade-concert voor orgel en bariton (Thea Riesebos,
orgel en Dick Hollander, bariton) in de grote SintMaartenskerk (van die toren zonder spits!), dat om 14.00
uur begint. Het zal een openbaar benefietconcert zijn,
waarvoor uiteraard de gasten voor het feest uitgenodigd
worden, maar waar ieder ander die wil komen luisteren ook
welkom is. De toegang is gratis. Wel wordt er
informatiemateriaal over de Stichting uitgedeeld en zal om
een financiële bijdrage aan ons fonds gevraagd worden. De
plaatselijke pers, radio en TV zullen aandacht besteden aan
dit gebeuren.
Wie een cadeau wil geven wordt verzocht dit te doen in de vorm van een donatie.
Hopelijk zal het fonds van de Stichting er wel bij varen en de naam BURUNG MANYAR een wijdere
bekendheid krijgen.
* uit Nieuwsbericht van 5 augustus 2008
Benefietconcert in Zaltbommel
Zoals in ons nieuwsbericht van 29 april 2008 al aangekondigd werd, vond er een evenement plaats, zoals
dat in de geschiedenis van Stichting BURUNG MANYAR nog niet is voorgekomen. Op initiatief van Jef
Schaap, secretaris/penningmeester, werd er op zaterdagmiddag 7 juni 2008 een benefietconcert gegeven
ten gunste van de Stichting gegeven in de Zaltbommelse Sint Maartenskerk. Het Amsterdams Duo
Orgelbariton (Thea Riesebos en Dick Hollander) zorgde meer dan vijf kwartier
voor een boeiend concert met stukken voor orgelsolo en liederen voor bariton
met begeleiding van orgel.
Tijdens het concert was de kerk open voor bezichtiging zoals op elke zaterdag in
de zomer, en de toegang was gratis. Zo kon iedereen die maar wilde,
binnenlopen om het concert helemaal of deels te volgen, naast de negentig
familieleden, kennissen, vrienden en relaties van de Stichting.

Publiciteit
Er is nogal wat ruchtbaarheid gegeven aan dit concert.
Allereerst was er informatie over het concert te vinden op onze
website en die van bevriende organisaties en stichtingen,
evenals op enkele websites waarin het Amsterdams Duo
Orgelbariton publiceert.
In de laatste week voor het concert werd er tweemaal aandacht
aan besteed op Dijkland FM, de radio- en TVzender voor
Zaltbommel en omstreken. Toen hingen er ook affiches op de
plaatsen in Zaltbommel waar veel mensen komen.
In diezelfde week verscheen het concert ook in de evenementenagenda’s van De Toren en het Kontakt,
twee nieuws- en advertentiebladen voor Zaltbommel en de Bommelerwaard. En dat waren meer
herinneringen, want eerder stond er in het eerste blad al een interview met foto en in het tweede een
redactioneel stukje, zoals ook in de bijlage voor de Bommelerwaard van het Brabants Dagblad. Tenslotte
zond Dijkland FM op TV gedurende de laatste twee weken een mooi vormgegeven advertentie uit, dag in
dag uit.
Jef Schaap introduceert de organiste en de bariton
Toch heeft deze publiciteit minder respons opgeleverd dan we gehoopt
hadden. Er kwamen weinig bezoekers van buitenaf en een deel van de
genodigden moest helaas verstek laten gaan wegens een volle agenda.
In ieder geval is door deze hele actie onze naamsbekendheid vergroot, zodat
we daar op de langere termijn profijt van zullen hebben. Er kwamen ook giften binnen van mensen die
verhinderd waren en die misschien in de toekomst donateur blijven.
De promotieactie
Dick Hollander op het orgel
Het concert zelf verliep zeer feestelijk en goed georganiseerd. Twee
charmante, jonge gastvrouwen ontvingen het publiek en deelden het
programma uit, waarin ook een korte beschrijving van de stichting stond.
Voor iedereen, maar vooral voor diegenen die weinig of niets van de
stichting wisten, was er een folder met foto’s en uitvoeriger informatie over
onze Stichting,.
Zij verkochten ook cd’s met opnamen van het Amsterdamse Duo
Orgelbariton, waarvan wij een deel van de opbrengst kregen, en bovendien attendeerden ze de bezoekers
bij de uitgang van de kerk op de collectedozen, bestemd voor vrijwillige donaties.
Later op de middag werd de promotieactiviteit in beslotener kring voortgezet en gekoppeld aan de
verjaardagen van de secretaris en zijn partner. Ook hier bestand de band met de stichting. In plaats van
cadeaus werd om giften aan de stichting gevraagd.
De opbrengst
Uiteindelijk leverden de contante giften tijdens alle activiteiten samen met de via bank
en giro ontvangen extra bijdragen een bedrag van € 1.350,00 op. We zijn alle gevers
heel dankbaar.
Het bestuur heeft tijdens een vergadering besloten dit bedrag, vermeerderd met de €
500,00 van een andere particuliere sponsoractie (nieuwsbericht van 14 april 2008) te
reserveren om de aanschaf en verzending van de rollator en fietstrainer voor Ary te
betalen en de maandelijkse steun van ongeveer € 175,00 voor extra medicijnen die zij
voorlopig gedurende een jaar krijgt te financieren. Deze extra hulp en steun heeft te maken met uit nierfalen
voortkomende osteoporose in haar benen (nieuwsbericht van 14 april 2008).
Tenslotte wordt met het restant van deze bedragen alvast een bodem gelegd voor de onkosten die gaan
voortvloeien uit de reis naar Indonesië die in mei 2009 door Jef Schaap ondernomen gaat worden om weer
een nieuwe medicijnvoorraad te brengen, de banden met patiënten en relaties te verstevigen en nieuwe
contacten te leggen.

