
Begin maart 2012 kwam ik in  
contact met de stichting “Future 
For Young People”. De vraag 
was of ik, als toneeldocente, iets 
kon betekenen voor een groep 
jongeren in Gambia die een 
educatieve theatergroep op 
wilden starten. 
Ik hoefde hier niet lang over 
na te denken, heb even geen 
nieuwe opdrachten aangenomen 
en heb mij volledig op dit project 
gestort. 
Een fase van projectplannen 
schrijven en financiële middelen 

zoeken brak aan en ik heb alle 
mogelijkheden aangepakt om 
de start van dit prachtige project 
te realiseren.
Maandenlang is er hard gewerkt 
om een grote benefietavond, 
het ‘Fall Festival’,  op te zetten 
wat maar liefst € 3.800,= op heeft 
gebracht. 
Het was hartverwarmend te zien, 
hoeveel bedrijven, organisaties 
en vrijwilligers geheel belangeloos 
de handen ineen sloegen en 
mee wilden werken! 

Ik wil alle sponsors en vrijwilligers 
nogmaals enorm bedanken. 
Mede dankzij 
hen is dit 
fantastische 
project van 
start kunnen 
gaan.
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Bij educatief theater worden 
voorstellingen gemaakt om 
voorlichting of informatie te 
geven. Dat kunnen onderwerpen 
zijn als hygiëne, aids, scholing, 
tiener-zwangerschap, enz. 
Vaak betreft het sociaal 
maatschappelijke thema’s, die 
door middel van theater 
bespreekbaar gemaakt worden. 
Veel jongeren verkeren bijvoor-
beeld in de veronderstelling dat 
in Europa rijkdom op hun wacht. 
Door middel van educatief 
theater wordt ze op een leuke en 
gezellige manier duidelijk 
gemaakt dat het leven in Europa, 
zonder opleiding, zonder werk, 
ver weg van je eigen familie en 
cultuur, vreselijk is en vaak eindigt  
in prostitutie, misdaad en 
illegaliteit.

Na de benefietavond op 13 
oktober 2012 waren er voldoende 
financiën binnen om het eerste 
jaar te kunnen starten. Ik ben op 
9 november voor 6 weken 
afgereisd naar Tanji, een 
vissersdorpje aan de kust van 
Gambia(West-Afrika) en ben 
daar direct aan de slag gegaan 

om deze groep jongeren de 
basis van het toneelspelen aan 
te leren. 
Ze pakten het snel op met een 
openheid en uitbundigheid die 
wij hier niet kennen. 
In het spel liep ik tegen heel veel 
cultuurverschillen op, wat het les 
geven erg boeiend maakte. 
De gesprekken die ik met de 
jongeren heb gevoerd tijdens 
en na de lessen waren heel 
bijzonder en ik heb gemerkt 
hoe ontzettend veel ik daar kan 
betekenen. 
Ik ben er van overtuigd dat dit 
soort (kleinschalige) projecten 
heel belangrijk zijn om de mensen 
daar niet alleen momenten van 
plezier en gevoel van geluk te 
geven, maar ze ondertussen ook 
belangrijke dingen te leren en 
maatschappelijk te helpen 
ontwikkelen. Het voelt super! 

Marjella Rooduijn werkt samen 
met mij aan dit project en is daar 
nu voor de komende 3 maanden. 
Het thema wat verwerkt wordt in 
de voorstelling is een combinatie 
van opleiding/school, je dromen, 
je wensen en de vraag ‘Waar 
hoor je eigenlijk thuis?’
(Where do you really belong?)”. 
Met heel veel trots en voldoening 
kan ik vertellen dat het begin van 
dit project boven verwachting is 
verlopen. Eind februari zal ik weer 
die kant op gaan om samen met 
Marjella de puntjes op de i te 
zetten van de voorstelling. 
Vervolgens gaan we met de 
theatergroep drie weken lang

door een deel van Gambia 
trekken langs scholen en 
dorpen om de voorstelling te 
presenteren. 
Ik heb het volste vertrouwen 
dat dit een groot succes gaat 
worden.

De eerste stappen op toneelgebied 
van de jongeren in Gambia
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MARJELLA

Ik ben Marjella Rooduijn. Na het afronden van mijn opleiding 
als Commercieel toeristisch medewerker bedacht ik, dat 
reizen dan wel mijn passie was, maar dat ik iets miste. Ik heb 
mij toen gestort op de opleiding Culturele Maatschappelijke 
Vorming. Binnen deze opleiding heb ik mij volledig gericht op 
theater.  Sinds een aantal jaar heb ik daar circus aan 
toegevoegd en al snel maakte ik een combinatie van die 
twee. Ik kijk heel erg uit naar januari, de periode dat ik naar 
Gambia vertrek. Ik hoop daar samen met Marlies een mooie 
educatieve voorstelling neer te zetten en daarnaast hoop ik 
circus les te kunnen geven aan de jongere kinderen in Tanji.

MONIQUE

Monique van der Weijden. Woont met man en vier kinderen in 
Hillegom, werkzaam als buurtregisseur in de Gemeente Lisse. 
Altijd actief geweest in vrijwilligerswerk, waaronder 
Vluchtelingenwerk en Plan International. Ik ben door Marlies 
enthousiast geraakt over dit positieve project in Gambia. 
Leuk om dit met een team te doen. Iedereen vanuit eigen 
expertise maar met dezelfde ambitie.
Na grootschalige projecten, zie ik het als een uitdaging om op 
kleinere schaal iets concreter te kunnen betekenen voor 
jongeren in Gambia. Ik zal me dus vooral met project 
organisatie bezig houden en zal het in maart bezoeken. Ik zie 
er naar uit!

ANGELA

Ik ben Angela Schotman, getrouwd, twee kinderen en ken 
Marlies vanuit de toneelwereld. Daarbuiten zijn onze zonen 
en die van Monique bevriend. Marlies vroeg me haar 
te helpen met het vormgeven van diverse flyers en brieven, 
iets wat ik graag doe. Zo leerde ik over het Learn2Learn 
project en heb van de zijlijn met bewondering naar de 
enorme inzet, het doorzettingsvermogen en het 
organisatietalent van Marlies gekeken. Prachtig om te zien 
hoe dromen omgezet werden in daden en uiteindelijk 
leidden tot haar vertrek om werkelijk een verschil te maken!  
Het werkt, dat is inmiddels wel duidelijk. 

LISELOTTE

Toen Marlies van de zomer over haar project vertelde 
dacht ik, wow wat gaaf dat ze dat durft, haar dromen 
naleeft en gewoon gaat doen. En wat een bijzonder 
project. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Dat 
doe ik door alle informatie zo duidelijk mogelijk op de 
website te zetten. Op een manier waardoor heel duidelijk 
wordt wat Marlies allemaal doet om dit project te laten 
slagen. Ontzettend leuk om te volgen waar ze mee bezig is 
en welke manieren ze bedenkt om de mensen in Gambia 
te helpen ontwikkelen. Maar wat ik ook zo fantastisch vind, 
is dat er zoveel mensen zijn die haar project willen 
ondersteunen. Door middel van een donatie, tijd, maar ook  
inzet en vertrouwen.

Mag ik jullie 
voorstellen?
Aan vier geweldige dames, 
die zich ieder op een eigen 
gebied geheel vrijwillig 
inzetten om het project 
Learn2Learn mogelijk te 
maken. Daarmee maken we 
het de kinderen in Gambia 
mogelijk, momenten van 
plezier en gevoel van geluk 
te beleven en geven we ze 
kans om belangrijke dingen 
te leren en zich maatschappelijk 
te  ontwikkelen.

OM DIT PROJECT VOORT 
TE KUNNEN ZETTEN HEBBEN 
WE UW HULP NODIG!

Om dit project voort te 
kunnen zetten hebben wij 
uiteraard wel financiële 
ondersteuning nodig. 
Graag kom ik op uw bedrijf, 
vereniging of school om een 
presentatie te houden over 
dit mooie project. Ik kan dan 
vertellen en laten zien, 
waarom het zo belangrijk is 
om dit project te sponsoren. 
Voor meer informatie en/of 
donaties kijk op. 
www.marlieslearn2learn.nl

http://www.marlieslearn2learn.nl
http://www.marlieslearn2learn.nl


FUTURE FOR YOUNG  PEOPLE

In Gambia leven veel kinderen 
en jongeren voor wie een 
kleurrijke toekomst niet altijd 
vanzelfsprekend is. 
Veel kinderen in Gambia gaan 
wel naar de basisschool maar 
een vervolgopleiding is vaak te 
kostbaar. De toekomst van een 
gemeenschap, waar dan ook 
ter wereld, ligt in onderwijs voor 
iedereen. Future for Young 
People zet educatieve, 
sportieve en culturele 
projecten op voor kinderen en 
jongeren in de leeftijdsgroep 
van 4 t/m 25 jaar.

DE TOEKOMST VAN 
LEARN2LEARN
Door  het grote succes willen 
we dit project de komende 
jaren doorzetten. We zullen 
hard aan het werk moeten om 
dit haalbaar te maken. 

Belangrijk Is te kijken naar 
manieren om sponsors blijvend 
enthousiast te maken en 
behouden om het project te 
kunnen financieren. We zullen 
bekendheid aan het project 
moeten geven, zodat heel veel 
mensen kunnen zien hoe 
belangrijk dit project is.  
Daarom willen we 2x per jaar 
een nieuwsbrief uitbrengen, elk 
jaar weer een Fall Festival 
organiseren, de website blijven 
updaten met de laatste 
nieuwtjes, krantenberichten 
plaatsen en presentaties geven 
op bedrijven, vereniging of 
scholen om te vertellen en te 
laten zien waarom het zo 
belangrijk is om dit project te 
sponsoren. Wij hopen dan in 
november 2013 weer van start 
te kunnen gaan.

LEARN2LEARN, NU EN STRAKS

   ENKELE SPONSORS

1. PERSONEEL SPORTCENTRUM 

    DE VOSSE
2. PAROCHIËLE CHARITAS 

INSTELLING HILLEGOM

3. STICHTING CIRCUS NEVER 

MIND

4. STICHTING EEN AARDE

5.  DE HEER BAKKER

6. TONEELVERENIGING O.O.N.A.

7. SOCCERPLAY B.V.

8. KVERNELAND NIEUW VENNEP

9. SCOUTING TJARDA HILLEGOM

10. DE CIRCUS WINKEL


