
SOZW ondersteunt muziek-
middagen in Het Lindenhuis

aanspreekt. Dat kan van alles zijn: van iets Oos-
ters tot Bach en van Dvorak tot Alanis Morisset-
te. Er komen mensen op af van alle leeftijden. 
De samenstelling van de groep is elke maand 
weer anders.”

Dat de muziekmiddagen mensen aanspreekt, 
blijkt uit het enthousiasme van de mensen, 
vertelt Gertjaap.”Zeker ook als zij hun eigen 
muziek mee mogen nemen. Daar kijken ze echt 
naar uit!” Ellen de Boom, die eveneens pastor 
is in Het Lindenhuis en Gertjaap helpt met de 
praktische zaken, beaamt dit.”Door de muziek 
delen mensen met elkaar wat hen bezighoudt 
in een sfeer van vertrouwen. Het zijn elke keer 
weer hele mooie middagen.”

De komende maanden worden in de Stads-
Pers enkele projecten uitgelicht die recent 
steun ontvingen van de Zeister fondsen: 
SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg en Wel-
zijn in Zeist en Van Tellingen-Pul Stichting. 
Een voorbeeld van een project dat SOZW 
heeft ondersteund zijn de muziekmiddagen 
in wijkinloophuis Het Lindenhuis. SOZW Sti-
muleringsfonds voor Zorg en Welzijn in Zeist 
financierde een nieuwe muziekinstallatie.

Gertjaap Kardol is musicus en is als pastor werk-
zaam in Het Lindenhuis. Hij bedacht en leidt de 
muziekmiddagen, die elke eerste vrijdag van 
de maand plaatsvinden van 14.30 tot 16.00 uur 
en die voor iedereen toegankelijk zijn. Gertjaap 
deelt graag het doel van zijn project:”Er zijn ont-
zettend veel verschillende groepen mensen die 
elkaar niet zien. Muziek is een taal die iedereen 
verstaat. Als mensen naar de muziekmiddagen 
komen die elkaar normaal niet treffen, leidt het 

– ook al is het maar voor even – tot verbinding.” 
Dat blijkt ook daadwerkelijk het geval, vertelt 
hij.”In de gesprekken die er zijn, is iedereen zeer 
aandachtig.”

De ene vrijdag brengt Gertjaap zelf een mu-
ziekstuk en vertelt daar iets over. De andere vrij-
dag mogen de mensen die komen zelf muziek 
meenemen en daar iets over vertellen. Gert-
jaap:”Mensen vertellen waarom díe muziek hen 

SOZW Stimuleringsfonds voor Zorg en 
Welzijn in Zeist en de Van Tellingen-
Pul Stichting zijn op zoek naar meer 
projecten en wijkinitiatieven uit de 
Zeister samenleving om financieel te 
ondersteunen. Voor meer informatie: 
www.sozw-zeist.nl en www.
vantellingen-pul.nl
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