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Premium

GIG-festival Haarlemmermeer wil met muziek
bijdragen aan de maatschappij

Cynthia Chua geeft aan de mixtafel uitleg aan een van de bezoekers.
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HOOFDDORP

Wild Braziliaans carnaval geroffel van CapuDrums. Er worden koprollende
salto’s gemaakt door de drummers. Boekenwurmen wiegen de heupen los voor
de deur van de bibliotheek. Zaterdagmiddag hield Stichting GIG
Haarlemmermeer een benefiet kerstfestival in de Passage van het
Cultuurgebouw van Hoofddorp.

GIG is een uitdrukking van doorrookte jazzmuzikanten in schemerige nachtclubs en

staat voor ‘optreden, een voorstelling geven’.

De stichting timmert al twaalf jaar aan de weg. Zij wil een brug slaan tussen jong, oud,

ziek en gezond. Met de opbrengst van het festival en inzamelacties van basisscholen

gaan Hospice Bardo en het Adamas inloophuis ‘verwendagen’ organiseren.

,,Dit is de eerste keer dat we geen concert organiseren in de zaal van De Meerse’’, vertelt

Mandy Deen (20).

,,Dat heeft met het kostenplaatje te maken, maar ook met het feit dat we toe waren aan

een nieuwe uitdaging. In de Passage is alles gratis. We werken met vrijwilligers en elke

cent gaat zo naar het goede doel.’’ Share your Talent staat er op de banieren in de

Passage.

,,We willen ons steentje bijdragen aan de maatschappij en daarnaast een podium

bieden aan jong talent’’, aldus Cynthia Chua (23). ,,Mijn broer Jamie is de oprichter van

GIG. Twaalf jaar geleden toen hij nog op het VWO zat, reed hij met onze moeder langs

de barakken van Hospice Bardo in Nieuw-Vennep. Toen hij hoorde dat daar terminale

patiënten lagen was Jamie geschokt. ’Ik begin net aan het leven en die mensen gaan

dood. Daar wil ik wat voor doen’, was zijn reactie. De eerste GIG festival leverde 101

euro op. Een droom was echter geboren.’’

De editie van dit jaar bracht 1.421,87 euro in het laatje.

,,Bardo ondersteunt en zorgt voor mensen die niet meer te genezen zijn in het hospice

en thuis’’, vertelt Bardo medewerker Lucia van der Berg (43). ,,Er werken 160

vrijwilligers. We geven ook veel voorlichting. Niet alleen aan ernstig zieken, maar ook

aan gezonde jonge mensen. We proberen ze te laten beseffen dat er zonder dood geen
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’De Duitsers werden afgevoerd en de volwassenen schreeuwden al
hun opgekropte woede naar…

Tentoonstelling Wunderkammer bij Galerie Année in Haarlem
toont bijzonder werk van vijf…

Haarlemmer Bart van der Poel maakt lied om juist nu samen

leven is. Er zijn ook praktische scholingen. Bijvoorbeeld hoe je op tijd je zaken met een

notaris moet regelen.’’

Nel van der Linden (64) is verpleegkundig consulent palliatieve zorg bij Hospice Bardo.

,,We helpen de mensen in de hospice, maar ook thuis. Daarnaast zijn we de oren en

ogen van de huisarts en ontlasten de arts zo. We monitoren symptomen en bieden de

helpende hand. Het is erg belangrijk dat de patiënten zelf hun eigen regie behouden. Zo

heb ik gisteren een stervende mevrouw geholpen met het opstellen van een e-mail naar

haar artsen, waarin ze duidelijk haar wensen naar voren kon brengen.”

Naast het kraampje van Bardo haalt Tuur van Zuijlen (12) ondertussen een prachtige

versie van Gloria uit zijn klarinet. ,,Ik ga er niet mijn beroep van maken’’, vertelt de

muzikant. ,,Als hobby wil ik er echter mee doorgaan.’’

Zijn docente Marijke Admiraal van cultureel centrum Pier K kijkt ondertussen naar vier

andere leerlingen die met klarinet, hoorn, dwarsfluit en hobo het publiek met een 16de

eeuws muziekstuk muisstil krijgen. ,,Muziek maakt je slim en vrolijk’’, zegt Marijke, als

de laatste noten zijn verstorven in de Passage.
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