
Onze ambassadeurs aan het woord:
Candy Dulfer & Karin van Dijk

Wij vinden dat ieder kind de kans moet krijgen om een 
muziekinstrument te leren bespelen. Maar wat nu als je 
door een handicap geen instrument kunt bespelen? Houdt 
het dan op? Het antwoord is nee! 

Onze stichting ontwikkelt zelf instrumenten. Kinderen 
met een ernstige lichamelijke beperking kunnen een 
instrument in bruikleen krijgen. Daarnaast ontwikkelen we 
lesmethoden en ondersteunen we muziekdocenten in heel 
Nederland.

Beste lezer, 
Mijn naam is Ruud van der Wel. Ik ben werkzaam als 
ademhalingstherapeut in Rijndam Revalidatiecentrum. 
In deze folder wil ik u graag kennis laten maken met My 
Breath My Music. Deze stichting is mede door mij in 
november 2008 opgericht.

Onze doelstelling:
Mensen met een zware lichamelijke handicap de 
mogelijkheid bieden tot het maken van muziek, 
onder andere door middel van zelf ontwikkelde 

elektronische instrumenten. 

Onze grootste doelgroep zijn mensen met een spierziekte. 
Maar ook mensen met een andere handicap zijn van harte 
welkom! 

Onze stichting is afhankelijk van giften. Met uw gift 
kunnen wij onze activiteiten verder uitbouwen en daarmee 
kinderen met een handicap een glimlach bezorgen.
Wilt u ons helpen? Alvast bedankt!

Ruud van der Wel

Ontwikkelen, adviseren en inspireren!

Ondergetekende wil graag donateur worden van de 
stichting “My Breath My Music”.

Daarbij wordt tot wederopzegging een machtiging 
verstrekt voor een jaarlijkse bijdrage van:

€ 10,-

€ 25,-

€ 50,-

€ 100,-

Overig, namelijk: €

Wilt u ons helpen?

(Bedrijfs-) Naam:

Straat:              Nummer:

Postcode:            Woonplaats:

Bank / girorekening:

E-mail adres:

Telefoonnummer:

Handtekening:     Datum:

Samen met

muziek iets

moois maken.

Daar word je 

blij van!

AMBASSADEUR

Karin van Dijk

Ik ben

KRO-NCRV familieberichten Workshop



Met de GroovTube kun je 
met spel en muziek je longen 
trainen op de iPad. 

Met de Push kun je beats 
en synths op de computer 
aansturen. 

Tot slot is er de Game-it. 
Uit onze doelgroep kwam de 
vraag naar een aangepaste 
controller voor de Playstation.

Workshops en optredens
Tijdens onze workshop maken kinderen, ouders, 
therapeuten, leerkrachten en begeleiders kennis met de 
mogelijkheden van het maken van elektronisch muziek. 
Onze lezingen gaan over onze instrumenten en hoe deze 
toegepast kunnen worden binnen de revalidatie, 
vrijetijdsbesteding, muziektherapie en muziekonderwijs.

Optredens
Op uitnodiging verzorgen wij optredens op festivals en 
beurzen.

Donaties & Giften:

Rabobank 10.60.57.820
IBAN: NL43RABO0106057820
t.a.v. Stichting “My Breath My Music”, Rotterdam

Contact:

Stichting ‘My Breath My Music’
Contactpersoon: Ruud van der Wel
Ringdijk 84, 3054 KV, Rotterdam
KvK nr. 24447671

Telefoon: +31 (0) 650 574 970
E-mail: info@iedereenmuziek.nl
www.iedereenmuziek.nl

Breng muziek in het leven
van een kind. Doneer!
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Enkele van onze activiteiten:
Het uitleenprogramma “iedereen muziek”
Voor slechts € 50,- per jaar* kunnen kinderen uit onze 
doelgroep een elektronisch instrument in bruikleen krijgen. 
Het is vanaf 2016 ook mogelijk dat volwassenen een 
instrument lenen. Dit kost € 15,- per maand. Aanmelden 
voor het uitleenprogramma via info@iedereenmuziek.nl.

Ontwikkelen
Een ander doel is het ontwikkelen van nieuwe elektronische 
muziekinstrumenten. Met hulp van een wereldwijd netwerk 
maken wij indien nodig nieuwe instrumenten.

Onze muziekinstrumenten
De Magic Flute 
is een elektronisch blaas-
instrument. Het instrument 
is uitzonderlijk, omdat het 
bespeeld kan worden zonder 
handen. Men kan er zowel 
liedjes als geïmproviseerde 
muziek op spelen.

De adremo muziekset voor 
op de computer werkt met een of meerdere schakelaars 
en/of de Adremo-hoofdsteun. Geschikt voor kinderen met 
een ernstige lichamelijke beperking en kinderen met een 
lage cognitie.

De Yamaha WX5 is een elektronische saxofoon. Het 
instrument is zeer makkelijk bespeelbaar.

Glenn (6) speelt op de magic Flute

De GroovTube in actie
* Voor het lenen van de Game-It of GroovTube gelden andere 
tarieven dan de minimale bijdrage van € 50,- per jaar. De Push

Game-It


