
Met blokfluiten en emmers 
kreeg Monique Udo zowel 
Indiase als Ugandese kin-
deren enthousiast om zelf 
muziek te maken. De groep 
Five Stars uit Uganda is 
van 29 april tot 18 mei in 
Amsterdam voor een uitwis-
seling met hun Nederlandse 
muziekmaatjes. De jonge 
musici bezoeken onder meer 
scholen in Zeeburg en er 
staan enkele optredens op 
de agenda.
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Monique Udo is saxofoniste en muziek-
docente. Ze geeft niet alleen les 
op verschillende scholen en bij 

haar thuis, maar reist ook de wereld over voor 
muziekprojecten met kinderen in tehuizen. Het 
begon in 2009 met een bezoek aan Tulip Garden, 
een tehuis voor HIV-positieve weeskinderen in 
India. Haar moeder was daar penningmeester. 
‘Goedkoop, makkelijk en afwasbaar’, zegt Udo 
over de tien plastic blokfluiten die ze in haar 
koffer stopte. Haar gitaar ging ook mee, een 
ideaal begeleidingsinstrument. Emmers wer-
den als trommels ingezet. Stralende ogen waren 
het resultaat. ‘Dat raakte me enorm. Op zo’n 
moment doen de omstandigheden er even niet 
meer toe, de kinderen zijn dan in hun kracht 
en stralen levensvreugde uit. Enkelen bleken 
ook talentvol. Het inspireerde me zo dat ik het 
onmogelijk bij een eenmalig bezoek kon laten.’

Talentvol
Terug in Nederland richtte Monique de Stich-
ting Muziek voor Kinderen op. De insteek is kin-
deren in een kansarme omgeving met muziek 

meer plezier in het leven te geven en zo mogelijk 
toekomstperspectief te bieden. Via deze stich-
ting krijgen ze nu wekelijks les van plaatselijke 
docenten. Samen met haar Amsterdamse leer-
lingen organiseerde Udo een benefietconcert 
om de aanschaf van de nodige muziekinstru-
menten te bekostigen. ‘Minimaal  één keer per 
jaar ga ik naar India. Dan treden we op met 
een door mij geformeerd groepje in scholen en 
tehuizen. Zo beleven steeds meer kinderen ple-
zier aan muziek’, aldus de muziekdocente. 

Via het blog van de Amerikaanse fotografe 
Gloria Feinstein  kwam ze in 2011 in aanraking 
met het  Ugandese kindertehuis St. Mary Kevin. 
‘Een talentvol groepje speelde al trombone en 
trompet. Daar voegde het graag een saxofoon 
aan toe. Drie weken aan een stuk waren we van 
negen tot zes in de weer. Toen konden die drie 
jongens én noten lezen én sax spelen’, zegt Udo 
met gepaste trots. ‘Maar daar bleef het niet bij. 
Want wat ik erin heb gestopt, gaven zij weer door 
aan twee meisjes. Gevolg? Binnen een jaar stond 
er een saxofoonkwintet op het podium met een 
enorme uitstraling. Hun zelfgekozen naam Five 
Stars is zeer toepasselijk want het talent, de pas-
sie en de teamspirit knallen er vanaf.’ 

‘Ga er maar van uit  
dat het hele concert  
verrassend zal zijn’

Adungu
Het idee om Ugandese en Nederlandse musice-
rende  jongens en meiden met elkaar in contact 
te brengen, kreeg in 2012 gestalte in het Muziek-
maatjesproject.  Monique Udo: ‘Vier kinderen 
van de Muziekschool Amsterdam correspon-
deren nu niet alleen met de Five Stars, ze wis-
selen ook filmpjes uit en houden skypesessies 
waarin ze voor en met elkaar spelen. Daarnaast 
organiseren we Muziekmaatjesconcerten. Met 
de opbrengst dragen we bij aan schoolkosten 
en muzieklessen. Zo krijgen kinderen een red-
dingsboei waaraan ze zich kunnen optrekken. 
We reiken hen een instrument aan voor een 
betere toekomst.’ Ook heeft de voorbereiding op 
de komst van de Five Stars naar Nederland een 
enorme boost gegeven aan de muzikale acti-
viteiten in het kindertehuis in Uganda. Simon 
Lutz, trompettist en muziekdocent bij het 
Muziekpakhuis, zamelde niet alleen geld in voor 
extra instrumenten en lessen, hij reisde tevens 
naar Uganda om daar les te geven. Eenmaal in 
Nederland zullen de Five Stars samen met hun 
Nederlandse Muziekmaatjes lessen volgen en 
gezamenlijk optreden. ‘Ooit van een adungu 
gehoord?’, vraagt Udo. ‘Het is een tiensnarige 
boogharp, een traditioneel Ugandees muziekin-
strument. De Five Stars zullen er zeker ook op 
spelen en ga er maar van uit dat het hele concert 
verrassend zal zijn.’  

Donderdag 8 mei 19.30 uur:
concert in Vrijburcht, IJburg
Zaterdag 10 mei 17.30 uur
huisconcert met buffet, Verteltheater, IJburg. 
www.muziekvoorkinderen.org

Instrument voor een betere toekomst

Monique Udo met de blokfluitgroep van het tehuis in Uganda

De Five Stars, vlnr Rose, Tony, Claire, Emison en Oscar
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