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Het 7e seizoen van KIEMM zit er al weer op. Daarmee lijkt de aanwezigheid van 

de muzieklessen in groep 6 een vanzelfsprekend. Toch is de stichting elk jaar 

weer afhankelijk van gelden om de muzieklessen mogelijk te blijven maken. 

KIEMM is dan ook zeer verheugd dat het Fonds voor de Cultuurparticipatie en 

Oranjefonds een eenmalige bijdrage hebben toegekend voor 2019. 

 
Wat gaat KIEMM met de verkregen gelden doen? Liane van der Veen, projectleider KIEMM heeft er 

meerdere bestemming voor. “Natuurlijk is er het onderhoud aan de instrumenten. Na 7 jaar merken 

we dat een heel aantal instrumenten een flinke opknapbeurt nodig heeft. En daarnaast hebben we 

ook geconstateerd dat een aantal instrumenten vervangen moet worden omdat deze simpelweg op 

zijn.” 

 

Verder gaat KIEMM de eenmalige subsidie vanuit de beide Fondsen inzetten voor de verdere 

doorontwikkeling van KIEMM. Enerzijds gaat het dan om het muziekonderwijs zelf. Hoe richten we 

dit zo in dat de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen optimaal wordt geprikkeld? 

Anderzijds gaat het om een professionalisering van muziekonderwijs op de basisscholen zelf waarin 

de leerkrachten een prominentere rol krijgen. Liane van der Veen: “Elk jaar leren we en schaven we 

onze aanpak bij. We zijn blij dat we met deze steun  muziekonderwijs kunnen blijven voortzetten op 

alle basisscholen in Eerbeek.” 

 

Over het Oranje Fonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie 

Kinderen Maken Muziek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Oranje Fonds en het Fonds 

voor Cultuurparticipatie. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen samen een muziekinstrument leren 

spelen en de muziek tot contact tussen groepen mensen leidt. Het Oranje Fonds streeft ernaar dat 

iedereen mee kan in de samenleving en niemand er alleen voor staat. Daarom steunt het jaarlijks 

duizenden projecten met geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima 

zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds. Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het 

meedoen aan cultuur. Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig 

te zijn. Op school en in de vrije tijd. Daarom geeft het fonds subsidies aan bijzondere culturele 

initiatieven in het hele land.  
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