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Voor u ligt Nieuwsbrief 14 die geheel gewijd is aan Dance4Friends, het
dans evenement van Stichting Ron’s Droom.
In 2012 heeft de Stichting voor het eerst een benefietavond
georganiseerd. Deze succesvolle avond maakte het mogelijk om de
toiletgroep van de kleuterafdeling van Santi Rama geheel te renoveren.
Dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet in de vorm van een
dance event. De details vind u op de achterzijde.
Het doel van de avond is de bouw van een school in Apuan op Bali.
Hierover hebben wij in eerdere berichten al uitgebreid gecommuniceerd. Een plaatselijke dorpsbewoner (Pande Sugita) die het zelf ook
niet breed heeft, heeft zich circa 3 jaar geleden ontfermd over een
aantal kinderen dat in het dorp rondhing terwijl hun ouders op het
boerenland moesten werken. “Het is zo frustrerend om te zien dat deze
kinderen nauwelijks een toekomst hebben” zei hij ooit.
We hebben gekozen voor de naam Dance4Friends omdat we onze
vriend Sugita willen helpen bij zijn goede werk. Ook beschouwen wij de
bezoekers aan ons evenement als vrienden van de Stichting. Uiteraard
zijn wij voor de invulling van het evenement ook afhankelijk van
vrienden. Verderop kunt u lezen welke interessante personen wij tot
onze vrienden mogen rekenen!
Wij hebben in de loop der tijd al een mooi bedrag binnen kunnen halen.
Zo hebben we onlangs € 2.000 ontvangen van Kringloopwinkel de
Recycling. Hartelijk dank hiervoor! Met de opbrengst van
Dance4Friends verwachten wij voldoende geld op te kunnen halen
zodat we begin 2017 al kunnen beginnen met de bouw van de school.
Laat dus op deze avond uw hart spreken!
Bent u niet in de gelegenheid om te komen maar wilt u ons toch graag
helpen? U kunt uw donatie storten op rekening NL75RABO0170707938
t.n.v. Stichting Ron's Droom te Wateringen.
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Sjors van der Panne
(Bron sjorsvanderpanne.nl)
Sjors (Voorschoten, 1979) groeide op in een wereld vol muziek. Thuis
werden platen gedraaid van Ramses Shaffy en Liesbeth List, maar ook
van Phil Collins, Joan Baez en Janis Ian. Zelf muziek maken en het
publiek entertainen was zijn droom.
Zijn droom bleef zijn droom en Sjors volhardde. In 2008 won hij de
publieksprijs tijdens het Concours de la chanson en in 2011 bracht hij
zijn debuutalbum Eén nacht uit. Na jarenlang optreden voor een relatief
klein publiek, besloot Sjors in 2014 mee te doen aan de belangrijkste
talentenjacht van de Nederlandse televisie: The Voice of Holland.

Met zijn uitzonderlijke stemgeluid en ingeleefde performance ontroerde
hij eerst de juryleden en vervolgens heel televisiekijkend Nederland.
Tijdens een spannende finale, waarin Sjors een duet zong met zijn
grote voorbeeld Frank Boeijen, behaalde hij de tweede plaats.
In 2015 vestigde Sjors een record door maar liefst zeven uitverkochte
concerten te geven in Het Concertgebouw in Amsterdam. Het daarvan
verschenen live album Klassiekers in Het Concertgebouw stond
wekenlang hoog in de albumhitlijsten.
Stichting Ron’s Droom is erg blij dat Sjors (ondanks zijn drukke schema)
zijn bijdrage wil leveren aan de actie voor Apuan!
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Wieteke van Dort
In februari 2012 organiseerde Ron’s
Droom een Benefietavond in Poeldijk ten
behoeve van het sanitair project van
Santi Rama. Voor die avond had
Wieteke (a.k.a. Tante Lien) haar
medewerking toegezegd.
Op deze avond hebben wij onze eerste promotiefilm getoond met
daarin beelden van onze projecten. Deze film is zeer inspirerend
ingesproken door Wieteke! U kunt dit op onze site terugvinden.
Zoals u wellicht weet, onderging Wieteke begin februari 2012 een
zware hartoperatie. Haar geplande optreden op onze avond kon dan
ook helaas niet door gaan. Tijdens haar herstel hebben enkele
bestuursleden van de Stichting haar opgezocht en ze gaf toen al aan
dat ze zeer graag haar belofte bij een volgende gelegenheid wilde
inlossen.
Voor de tweede film heeft ze opnieuw de teksten ingesproken. Tijdens
Dance4Friends zal deze film worden getoond. Daarna zal deze film op
de website gezet worden. Wieteke zal in de vooravond van D4F ook nog
enkele van haar liedjes laten horen.
Wieteke draagt Ron’s Droom al jaren een warm hart toe. Ze heeft Ron
persoonlijk goed gekend, zo heeft ze meerdere malen met Challenge
opgetreden tijdens de Tong Tong Fair. Op één van de Cd’s van
Challenge staat ook een nummer geschreven door Wieteke:
“Het verlangen van een Kind”. Wieteke heeft het Bestuur destijds
enkele zeer belangrijke tips gegeven. De belangrijkste is dat je altijd
duidelijk moet maken waar het geld van donateurs naar toe gaat.
“Maak duidelijk dat reizen naar Indonesië niet worden betaald vanuit de
Stichting maar door de bestuursleden zelf!”
Of, zoals ze haar alter ego tante Lien zelf laat zeggen op onze eerste
film, “nèks blijft aan de strijkstok hangen hoor lui!”.
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Justine Pelmelay
Dat Justine haar medewerking zou verlenen aan Dance4Friends stond
voor ons misschien stiekem al wel vast: Justine speelt tegenwoordig
regelmatig met Challenge XL, de band waarin zowel haar broer Frits als
ons bestuurslid Stella spelen. Ze kent de doelstelling van de stichting
dan ook goed en ze zal naast een optreden op de 27e zich ook bezig
houden met de presentatie.
Justine zet zich in voor vele goede doelen, vooral de goede doelen voor
steun aan kinderen. Zo is zij onder andere ambassadrice van de Cystic
Fibrosis Stichting
De Stichting prijst zich gelukkig om Justine (wij mogen Anneke zeggen)
als vriend te hebben!

Escobar (Adi Adwardhy)
Escobar is een allround zanger/Entertainer. Hij
zingt in principe alle stijlen muziek. Hij is vooral
bekend om zijn Dangdut en poco poco, zeker bij
de Indo’s en Indonesiërs.
Géén feest als Escobar niet is geweest!

Challenge XL
Challenge XL is in 1982, toen nog onder de naam Challenge, opgericht
door Jules, Ron en Stella Makadoero.
In het begin van dit jaar is de toevoeging XL geïntroduceerd!
Challenge XL is een allround formatie die vooral wordt gekenmerkt door
een uitgebalanceerd repertoire. De band bestaat uit doorgewinterde
muzikanten en het plezier en de "klik" is zeer goed te zien en te horen
wanneer zij hun muziek brengen!
Challenge XL begeleidt Justine Pelmelay op grote evenementen
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DJ Ron Funkytown
Ron (54) is: “Nederlands met een Indisch tintje”. Zijn opa en oma
kwamen met de boot vanuit Nederlands Indië naar Nederland.
Ik draai Soul met de capital S. Ik draai van James Brown tot Beyoncé;
van hedendaags en weer terug. Soul 2 Soul, want ik draai twee soorten
soul: nieuwe en oude. Soms een enkele dance classic tussendoor en
alles nog steeds ouderwets van CD.‘
Ron zal zorgen voor muziek in de pauzes maar zal ook af en toe
helemaal ‘losgaan’!

Maeva
Maeva! Oftewel “welkom” in het Tahitiaans, is een professionele
Polynesische dansgroep. In 1990 begonnen ze met vijf danseressen,
waaronder Priscilla Scipio. Priscilla is verschillende keren naar Hawaii
geweest om workshops te volgen en aan wedstrijden mee te doen.
Tot op de dag van vandaag weet zij onder haar bezielende leiding de
danseressen te enthousiasmeren en te motiveren.
In 2012 heeft Maeva al een spetterende show gegeven op onze
benefietavond. Toe ze hoorden van Dance4Friends hebben ze spontaan
aangeboden om weer mee te werken!

februari 2012 foto: Robert Van Haaften
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Dance4Friends Programma
14.30

Deur open
Muziek DJ Ron Funkytown

15.00

Aanvang + openingswoord

15.15 – 15.45

Challenge XL

15.50 – 16.10

Escobar

16.15 – 16.40

DJ Ron Funkytown

16.45 – 17.10

Sjors van der Panne + band

17.20 – 17.40

Wieteke van Dort/ Tante Lien

17.45 – 18.25

Challenge XL

18.30 – 18.50

Maeva

19.00 – 19.20

Videopresentatie Stichting Ron’s Droom

19.25 – 19.45

Escobar

19.45 – 20.15

Loterij

20.15 – 20.45

DJ Ron Funkytown

20.45 – 21.30

Challenge XL + Justine Pelmelay
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