
 

 

 







 

 

 

WAAW WAAW!  
 

Project van 10 weken voor onderwijsinstellingen  

Doelgroep:   groep 3 t/m 8 van (speciaal) basis onderwijs 

Thema:  leesbevordering, muziek, wereldoriëntatie 

Tijdsduur:  60 minuten per les   

Aangeboden in:  binnen 200 km rondom Sittard 

 

 

KORTE OMSCHRIJVING 

Gedurende 10 lessen van 60 minuten wordt er stapsgewijs gewerkt  

aan een percussie groep aan de hand van verhalen de verhalen zijn deels  

waar gebeurd, andere zijn gebaseerd op traditionele vertellingen door griots.  

Griots zijn de geschiedenisbewaarders van het (gambiaanse) volk.  

Jan heeft in de  18 jaar dat hij heel hecht is geraakt met de familie jobarteh veel over de 

west-afrikaanse muziek en cultuur geleerd en mag dit sinds 2001 officieel doorgeven aan  

De mensen hier. 

 

Het semi-biografische boek waaruit wekelijks een stukje wordt voorgelezen is een bijzonder boek. Het is een 

samenstelling van eigen ervaringen en verhalen die jan Hendricks verteld heeft gekregen door zijn muzikale vader 

malamini jobarteh, hoofd van de compound in Gambia waar hij les kreeg en soms maandenlang verbleef voor zijn 

muzikale studie. 

Wat direct opvalt, is de manier waarop de tekst is geschreven. Het lijkt af en toe wel een gedicht of tromgeroffel. 😂 

Hierdoor is het boek niet saai of langdradig. Het is prettig leesbaar voor alle leeftijden en spreekt de verbeelding aan. 

 

Het leent zich daarnaast bijzonder goed om in het kader van leesbevordering in te zetten.  

Er zijn lesopdrachten die vooraf en/of naderhand in de klas kunnen worden uitgevoerd.  

Een grote kist met afrikaanse voorwerpen en muziekinstrumentjes zal dan vooraf aangeleverd worden, om op school 

al helemaal in de sfeer van het project te komen. Het project kan een zelfstandig onderdeel zijn of onderdeel van het 

programma voor cultuureducatie op een school.  

 

 

SAMEN PRAKTISCH AAN DE SLAG 

gedurende het project worden delen van het boek met de ervaringen  

van Jan Hendricks in Afrika gecombineerd met het maken van muziek.  

Dit zal de verbeelding van de kinderen stimuleren en hiermee komen de verhalen tot leven. 

 

de kinderen lezen elke les weer een nieuw verhaal mee.  

Al die verhalen gaan over de afrikaanse cultuur en hoe mensen in Afrika leven. Ze worden verteld vanuit een kinds 

perspectief. Ieder verhaal is opnieuw weer spannend en laat de leerlingen spelenderwijs kennis maken met de 

instrumenten en hun klanken en het ritme en de cultuur en tradities waarmee ze zijn omkleed. Leerlingen kiezen hun 

eigen drum uit, deze drum is gedurende 10 weken als het ware een eigen drum. Hierdoor ontstaat er een binding met 

het instrument en zullen ze de functie ervan leren begrijpen..  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DETAILS PROJECT 
 

 

 

OMSCHRIJVING 

Project van 10 weken t.b.v. Muziek- en/of cultuureducatie  

voor basis- en speciaal onderwijs 

 

DOCENT 

Jan Hendricks – teramang  

www.teramang.org/janhendricks  

 

PERIODE 

Hele jaar in overleg 

 

MAX AANTAL LEERLINGEN 

10 leerlingen per groep 

 

TIJDSDUUR 

10 x 60 minuten 

 

LOCATIE 

Eigen school of locatie teramang  

 

LESMATERIAAL 

Djembe's, sangbangs, kenkeni en overige kleine afrikaanse instrumenten  

(deze leveren wij zelf aan) 

 

BIJZONDERHEDEN 

Kosten zijn inclusief gebruik djembe’s en materialen.  

Houdt a.u.b. Rekening met eventueel geluidsoverlast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MET ONS NIEUWE PROJECT WAAWWAAW NEMEN WE DE KINDEREN MEE OP EEN REIS VOL  

CULTUUR & MUZIEK, WAARIN HUN VERBEELDINGSKRACHT HEN ZAL MEENEMEN  

NAAR WARME, VERRE LANDEN ! 

 

http://www.teramang.org/janhendricks

