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Voor u ligt Nieuwsbrief 17 die geheel gewijd is aan Dance4Friends, alweer
het derde dansevenement van Stichting Ronsdroom.
In 2012 en 2016 heeft de Stichting al eens benefietavonden
georganiseerd. Deze succesvolle avonden maakten het mogelijk om de
toiletgroep van de kleuterafdeling van Santi Rama geheel te renoveren
maar ook is de bouw van een school in Apuan op Bali tot stand gekomen.
Het doel van deze avond is ons project “verbetering van gehoorhandicap
voor kinderen van Ikang Papa, Bali”. Ikang Papa’ (passie voor de armen)
is een opvanghuis voor kansarme kinderen die doof zijn en ook niet
kunnen praten. In totaal zijn er 38 kinderen. Alle kinderen volgen het
bijzonder onderwijs, maar zijn door hun handicap erg beperkt in hun
ontwikkeling en hebben hierdoor ook een onzekere toekomst. Met name
goed te kunnen communiceren vormt voor hen het grootste struikelblok.
Om hun toekomstperspectief nog enigszins te vergroten heeft de
stichting het plan opgevat om te laten onderzoeken in hoeverre aan de
gehoorhandicap van alle kinderen nog iets te doen is, bijv. met behulp
van een gehoorapparaat. De totale projectkosten komen ongeveer uit op
€ 6.800.
Stichting Ronsdroom kan slechts een bescheiden deel van de kosten uit
eigen reserves financieren. Het grootste deel zou uit de opbrengst van
een fondsenwerving moeten komen. Met de benefietavond hopen we een
heel eind te kunnen komen.
Het complete projectplan komt binnenkort beschikbaar, onder andere op
onze website.
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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Wieteke van Dort
Wieteke van Dort is sponsor van het eerste uur en
draagt Rons’s Droom al jaren een warm hart toe.
Tijdens Dance4Friend zal Wieteke in de middag enkele
van haar liedjes laten horen.
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!”.

Challenge XL
Challenge XL is in 1982, toen nog onder de naam Challenge, opgericht
door Jules, Ron en Stella Makadoero.
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! De band bestaat uit Stella Makadoero:
zang, Benny Peea: keyboard & zang, Frits Pelmelay: drums. Justin
Manoch: keyboard, Marcel Titarsolej: Gitaar. & zang en Arne Aijpassa :
Bas & vocals.
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Challenge Reünie
Challenge
XL,
voorheen
Challenge
bestaat meer dan 30 jaar! Dit geeft de
Stichting reden om stil te staan bij dit feit!
Immers, Challenge is opgericht door Ron,
Jules en Stella. We zijn dan ook heel blij
dat een aantal ex Challenge leden George
Fisscher, Uwe van der Laan, Glenn
Kuhuwael, Rob Lubis, Frits Pelmelay en
Stella Makadoero bij elkaar zijn gekomen
om gezellig met elkaar nummers te
spelen en te zingen van toen. Nostalgie
dus!!
Ze worden aangevuld en begeleid door enkele muzikanten van Xanur en
Challenge XL. Het wordt misschien wel een beetje emotioneel!

G3rdneration band
Het idee is aan het begin van dit jaar
geboren: Een band samen te stellen
van
kinderen
van
muzikanten
De G3rdneration!!
Eén van de zangeressen, Amy Mielatz,
is dochter van Stella Makadoero
(Challenge XL) en Hans Mielatz
(Pagaja). De andere zangeres, Aisha
Fisscher, dochter van George Fisscher
(ex Challenge zanger). En de zanger is Jarvi Fisscher (neef van George).
De drummer, Joshua Aijpassa…is de zoon van Arne, bassist/zanger van
Challenge XL. En zo kunnen we nog noemen Alex Haak, gitarist, vriend
van Colin Dorst, zoon van Harald Dorst, (Twilight Zone ) Olaf Neuman,
bassist, is de oudste van het stel en is een soort vader van deze kids!
Vanaf de eerste tonen is er chemie tussen deze zeer muzikale jongelui…
Het repertoire is hedendaagse popmuziek, soul en alles wat ze leuk
vinden. Inmiddels hebben ze al een aantal keer opgetreden o.a. op de
Tong Tong Fair in Den Haag. Samen zijn ze te gèk!!
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DJ Ron Funkytown
Ron (56, bijna 57) is “Nederlands met een
Indisch tintje”. Zijn opa en oma kwamen met
de boot vanuit
Nederlands-Indië naar
Nederland.
Ron is in de jaren 80 begonnen met draaien.
Hij was vaste deejay in epische discotheken als
Belle Amie, Rollerskate & Pam, Confetti ’s, Corniche Club, Beach Bar &
LA DS . Daarna organiseerde hij diverse feesten en doopte deze locaties
om tot Funkytown, vandaar de artiestennaam!
DJ Ron Funkytown is gespecialiseerd in Funk, Soul & 80’s Club Classics.
Ron zal zorgen voor muziek in de pauzes maar zal ook af en toe helemaal
‘losgaan’!

Arnaud Kokosky Deforchaux
Arnaud danst al vanaf zijn 10e jaar. Hij danste in

verschillende opera’s, musicals en moderne
dansvoorstellingen.
Op
uitnodiging
van
de
Indonesische regering studeerde Arnaud Balinese
dans en cultuur aan de Hoge School voor de Kunsten
in Denpasar Bali en bij privédocenten. Regelmatig
wordt
Arnaud
uitgenodigd
om
tijdens
tempelceremonies in verschillende steden en
dorpen op Bali op te treden. In Nederland treedt
Arnaud op in theaters, musea en op festivals. Hij
danste o.a. voor koningin Beatrix bij de opening van
de Indonesië tentoonstelling in De Nieuwe Kerk. Arnaud geeft lessen en
workshops op uitnodiging. Hij verzorgt workshops op scholen, dans- en
theateropleidingen, in musea en op culturele festivals. (Copyright ©
2018 Wereldtheater)
Wij kennen Arnaud als artistiek leider van het Tong Tong festival en wij
zijn dan ook zeer blij met zijn aanbod om een dansdemonstratie te
geven.
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Xanur
In 2005 heeft bandleider van Xanur,
Robby Lubis, na 6 succesvolle jaren
bij de band Challenge, deze groep
verlaten en was daarna begonnen
met de wederopstanding van de
succesvolle groep uit de jaren 70,
Marabunta (1972-1980). Begin 2013
heeft Robby besloten om Marabunta
vaarwel te zeggen om een nieuwe
band op te richten, genaamd Xanur.
Deze band bestaat uit een aantal
leden van Marabunta, o.a. Martin Dijkstra, Robby Lubis en Patrick
Smulders, aangevuld met Frank van Koppenhagen, zangeres Yvonne
Martens en gitarist Bob Polii. Inmiddels bestaat Xanur alweer 5 jaar, een
band die, country, dangdut, poco-poco, rock 'n roll, soul, keroncong maar
ook nog muziek uit de jaren 70 speelt. Kortom een allround band,
geschikt voor alle gelegenheden.

Donateurs Gezocht
Een belangrijk deel van on werk is het één op één sponseren van
scholingskosten voor kansarme kinderen door donateurs. Op dit moment
gaat dat om 15 kinderen bij de eerder genoemde Ikang Papa, en 20
kinderen bij Santi Rama in Jakarta. Het is een grote wens om meer
kinderen te kunnen helpen, maar door gebrek aan vaste donateurs is dit
financieel nog niet haalbaar. Deze(dove) kinderen zijn door hun handicap
erg beperkt in hun ontwikkeling en hebben hierdoor ook een onzekere
toekomst. Door het volgen van (duur) bijzonder onderwijs worden hun
kansen op een mooie toekomst enorm verhoogd!
Voor 120 euro per jaar helpt u een kind naar school te gaan. U krijgt dan
regelmatig een update van de voortgang van “uw kind” zodat u met eigen
ogen kunt zien hoe waardevol deze manier van ondersteunen is!
Meer weten: info@ronsdroom.nl
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Dance4Friends Programma
14.00

deur open

14.30

aanvang + openingswoord voorzitter

14.45 – 15.15

Xanur

15.20 – 15.45

Challenge XL

15.50 – 16.10

DJ Ron Funkytown

16.15 – 16.45

Xanur

16.50 – 17.15

Wieteke van Dort/tante Lien

17.20 – 17.45

DJ Ron Funkytown

17.50 – 18.05

Dansuitvoering

18.10 – 19.00

Challenge reünie band

19.05 – 19.20

Videopresentatie

19.25 – 19.55

G3rdneration band

20.00 – 20.20

Trekking loterij

20.25 – 20.50

Challenge XL and friends

20.50 – 21.05

DJ Ron Funkytown + trekking hoofdprijs

21.10 - 21.30

Xanur

*Wijzigingen voorbehouden*
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