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TEAM FRATSEN

PLEUNI SEEGERS

EVA SIERKSMA

"Als vrijwilliger maakte ik deel uit van de
wekelijkse muziekuurtjes die werden georganiseerd.
Dit werk heeft mij (nog steeds) enorm geïnspireerd
en is de start geweest van de stichting. De
stichting draagt de naam Fratsen. Streken gaan
nooit verloren. Ook niet wanneer je hulpbehoevend
bent. Muziek is een prachtig middel om verbinding
te maken en mensen te verwonderen."
Pleuni Seegers
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Als duo zijn Eva en Pleuni voor het eerst samen gaan
werken door een viertal afleveringen te ontwikkelen.
Het gaat in deze video's om een divers aantal mensen
die met muziek de ouderen bereiken in Rotterdam. Eva
en Pleuni vinden het belangrijk dat er aandacht is
voor ouderen en dat er ruimte is voor vertrouwen,
kwetsbaarheid, humor en gezelligheid. De afleveringen
laten zien op welke manier muziek belangrijk kan zijn
voor iemands welzijn.
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Doelstellingen &
ambities

DE STICHTING HEEFT TEN DOEL HET BEVORDEREN VAN MUZIEKPARTICIPATIE. MUZIEK IS DE ENIGE UNIVERSELE TAAL DIE DE WERELD BEZIT. MUZIEK IS
DAAROM ALTIJD DE RODE DRAAD IN HET WERK. MET MUZIEK MAKEN ZIJ DE VERBINDING TUSSEN VERSCHILLENDE GENERATIES EN DISCIPLINES.

Missie
FRATSEN HEEFT DE AMBITIE OM BIJZONDERE SOCIALE VERBINDINGEN TE
MAKEN TUSSEN VERSCHILLENDE DOELGROEPEN EN VERSCHILLENDE DOMEINEN
IN DE SAMENLEVING. ZIJ HANTEREN EEN ‘VAN MENS TOT MENS’
BENADERING. HUN DOEL IS DAARMEE WEG TE BLIJVEN VAN DE MEDISCHE
BENADERING. HET TEAM VAN FRATSEN ZIET DE VEELAL MEDISCHE
BENADERING, ZOALS PATIËNT OF CLIËNT, VAN EEN KWETSBARE GROEP ALS
TE BEPERKT. MET DE ACTIVITEITEN BRENGT DE ORGANISATIE HET 'ER EVEN
TUSSENUIT' GEVOEL TEWEEG. OOK VOOR MENSEN WAARVOOR DAT NIET
VANZELFSPREKEND HOEFT TE ZIJN.

Visie
HET TEAM VAN FRATSEN ZORGT VOOR EEN POSITIEVE SOCIAALMAATSCHAPPELIJKE INVLOED. OM HUN PROJECTEN NAAR EEN HOGER NIVEAU
TE TILLEN WERKEN ZIJ SAMEN MET JONGE CREATIEVE MAKERS. EEN
CREATIEVE EN ONDERZOEKENDE HOUDING IS VOOR DE ORGANISATIE VAN
ESSENTIEEL BELANG. DE VIER KERNWAARDEN DIE HUN SUCCES EN KWALITEIT
WAARBORGEN ZIJN: VERBINDING, CONTINUÏTEIT, CREATIVITEIT EN
KLEINSCHALIGHEID.
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Verbinding

&

Continuïteit

Fratsen zorgt dat mensen elkaar weten te vinden. Zij geloven dat positiviteit, muziek en sociaal contact
het leven aangenaam maakt. Dit kan alleen maar door structureel waardevolle momenten te organiseren. Door
herhaald mensen bij elkaar te brengen kunnen er sociale netwerken ontstaan en misschien zelfs wel
vriendschappen. Samenhorigheid en solidariteit zijn een stimulans voor burenhulp. Dit doet het team van
Fratsen wijkgericht. Ze ontwikkelen daarmee doorlopende muzikale projecten die op dat moment het verschil
maken voor een bepaalde groep mensen.

Creativiteit
Fratsen streeft ernaar om muzikaal talent een podium te bieden en muziek (in opdracht) ten gehore te
brengen in een eigen stijl. Fratsen hoopt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de artiest. Fratsen
vindt het belangrijk om ruimte te geven aan creativiteit. Bij de evenementen leren artiesten met een ander
publiek om te gaan dan ze waarschijnlijk gewend zijn. Voor hen kan het interessant zijn om nieuwe
uitdagingen aan te gaan. De stichting ambieert daarmee om jonge makers te stimuleren ideeën te ontwikkelen.
De organisatie dient als opdrachtgever en ondersteunt de makers in hun creatieve proces. Naast muzikaal
talent biedt het team van Fratsen kansen aan beginnende ontwerpers die meedenken over de vormgeving en de
uitstraling van de activiteiten van de stichting.

Kleinschaligheid
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Door de kleinschaligheid van de evenementen draagt Fratsen bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie in
verschillende wijken. Daarnaast geven de evenementen weinig tot geen overlast aan het dagelijks leven in de
buurt. Een persoonlijke benadering is alleen mogelijk als er tijd en ruimte gegeven kan worden met de aandacht
voor de bezoekers. De kleinschaligheid van de evenementen is daarmee erg belangrijk.
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WAT IS ER BEREIKT IN 2020?

910

Memory Lane
Vanaf september organiseert stichting Fratsen 10 kleinschalige
muziekevenementen op verrassende locaties voor zelfstandig
wonende ouderen. De locaties zijn verspreid over de wijken
Blijdorp, Bergpolder en het Oude Noorden.
Op woensdagmiddag zijn de gasten welkom om te komen genieten van
een muzikaal programma. Fred Hoogsteder, voormalig
theatertechnicus, neemt de ouderen mee terug in de tijd. Dit doet
hij met muziekfragmenten uit de jaren '40, '50 en '60 afgespeeld
op een ouderwetse (zwart-wit) tv en radio.
Om het programma compleet te maken zijn er voor elke editie jonge
muzikanten uitgenodigd om bekende klassiekers en zelfgeschreven
nummers ten gehore te brengen. Hierbij gaat het voornamelijk om
een samenwerking met studenten van muziekopelding Codarts in
Rotterdam.
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Vanaf de oprichting van de stichting staan 75+ ouderen centraal
bij de projectontwikkeling. Team Fratsen heeft bij elke editie
ouderen uitgenodigd die door verschillende omstandigheden in een
sociaal isolement terecht zijn gekomen. Dit kan onder andere
komen door persoonlijke omstandigheden, beperkte mobiliteit of
een kleine portemonnee. Een belangrijke partner waarmee de
organisatie deze doelgroep heeft bereikt is Stichting

SOL (Samen

Ondernemend Leren). Door Stichting SOL wordt sinds september 2019
een groot netwerk opgezet, waarbij alle zelfstandig wonende
ouderen in kaart worden gebracht met behulp van de 75+
huisbezoeken.
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Om Memory Lane mogelijk te maken sloeg Fratsen de handen ineen met sociale wijkteams,
locatiebeheerders, vrijwilligers, stichting Tijd van Toen en natuurlijk een aantal geweldige
artiesten.
Covid-19 ofwel het coronavirus en de afgekondigde maatregelen om dit virus te bestrijden hebben voor
iedereen gevolgen. Zo ook voor het project Memory Lane. Het team van Fratsen heeft dit jaar er alles
aan gedaan om in mei 2020 met deze muzikale evenementen te starten. De organisatie was helaas door de
maatregelen genoodzaakt het project uit te stellen. Memory Lane is in september 2020 gestart.
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De organisatie heeft eind 2020 contact opgenomen met het RIVM om advies in te winnen over de
mogelijkheden om met Memory Lane toch activiteiten te organiseren om vereenzaming te verminderen
onder (kwetsbare) ouderen. Zij hebben ons ten zeerste afgeraden om de activiteiten voort te zetten,
omdat de gasten/deelnemers uit verschillende huishoudens komen en er daarmee een verhoogt risico tot
besmettingsgevaar is. Helaas is team Fratsen tot het besluit gedwongen de komende edities te moeten
verplaatsen naar 2021 of te annuleren.
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♪Fred Hoogsteder

Balkon Sjanson
Balkon Sjanson is geboren uit een samenwerking tussen
achttien Rotterdamse ouderen en Stichting Fratsen. Met de
uitbraak van het coronavirus liep het sociale leven van
veel ouderen een flinke deuk op. Balkon Sjanson dient als
positieve boodschap voor jong en oud. Muziek verbindt en
geeft steun en is daarom juist in deze onzekere tijd zo
belangrijk. Achttien Rotterdamse ouderen hebben ons vanuit
hun voordeur of via hun balkon verkondigd hoe zij de dagen
doorkomen, wat ze belangrijk vinden, waar ze blij van
worden en hoe de tijdgeest is veranderd ten opzichte van
vroeger. Het eindresultaat is een betekenisvol muzieknummer
met onder andere een prachtig Surinaams welkomstlied, een
oud Hindi lied en een gedicht die de 94-jarige mevrouw
Dingena als klein meisje van haar moeder heeft meegekregen
als levensles.
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And last but not least

↓

Visions

STICHTING FRATSEN PRESENTEERT

EEN
FOT
OPR
OJE
CT
Maak kennis met straat- en
MET
VER
portretfotografie
SCH
ILL
END
Dag l - Masterclass + fotograferen
E G
ENE
Bij Gallery Stacii Samidin geeft the man
RAT
IES
himself een masterclass waarin hij zijn
UIT
HET
persoonlijke verhaal vertelt. Ontdek de
OUD
verhalen van verschillende generaties uit het
E N
OOR
Oude Noorden. Samen met een team werken
DEN
de jongeren aan een serie foto's waarin een
eigen kijk op de wijk en de bewoners centraal

GEAN

staat.
Dag ll - Voorbereidingen expo

Samen selecteren de jongeren favoriete foto's
die een plek krijgen in de expositie VISIONS
op verschillende plekken in het Oude
Noorden.

20/12 en 24/01
14.00 - 17.00 (dag 1)
14.00 - 16.00 (dag 2)
&
Zondag
10/01 en 24/01
14.00 - 17.00 (dag 1)
10.00 - 12.30 (dag 2)

EEN SAMENWERKING MET
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Samenwerkingen
& partners
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FRATSEN IN DE MEDIA

PR en communicatie
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PUBLICITEIT

"
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Posters verspreiden

Flyeren

Oproep jongeren

Visions
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Promotie
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Stichting Fratsen is op 17/01/2020 opgericht en dit is dus haar eerste jaarverslag, voor
de financiële gegevens verwijzen we naar de separate jaarrekening.
Fratsen hield de stichting in 2020 vitaal door te werken met projectbegrotingen. Er was
geen doorlopende subsidie of fonds die de algemene bedrijfsvoering dekte. Dit is in het
boekjaar 2020 opgelost door projectaanvragen te doen bij fondsen-en subsidieverstrekkers.
Als jonge stichting vinden wij belangrijk om in de toekomst minder afhankelijk te zijn
van kort lopende subsidies en fondsen en dus op andere manieren inkomsten te verkrijgen,
zoals het verkopen van producten en het ontvangen van giften.
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SOCIAAL
PRODUCTIEHUIS

DUURZAME
RELATIES

COMMUNITY

In 2020 is de toon gezet met de ontwikkeling van sociale activiteiten. De stichting is
opgericht in een jaar waarin de wereld op z'n kop stond. De uitdagingen die de organisatie
aangaat sluiten aan bij de huidige tijd waarin wordt gezocht naar nieuwe wegen om kwetsbare
groepen bij te staan.
We willen als sociaal productiehuis groeien tot een organisatie die fungeert als
opdrachtgever voor jongeren die ervaring willen opdoen en zich persoonlijk willen
ontwikkelen door betekenisvol werk te verrichten. Jongeren zijn onmisbaar in het ontwikkelen
van vooruitstrevende ideeën en het realiseren van innovatieve projecten.
In 2020 was de stichting met haar activiteiten geheel afhankelijk van de bijdrage van
fondsen- en gemeentesubsidies om het doel te bereiken: het stimuleren van sociaalmaatschappelijke participatie door middel van muziek. We zijn de fondsen en financiers die
ons steunen dankbaar. Dankzij hen kunnen we groeien en hopen we een landelijk bereik op te
kunnen bouwen. We werken als organisatie hard aan onze naamsbekendheid. In 2021 willen we
ons breder ontwikkelen en duurzame relaties aangaan met andere sociale en commerciële
organisaties.
Dit alles doen we natuurlijk niet alleen. De focus om een community te vormen met onze
vrijwilligers, partners en onze relaties wordt voortgezet. Alleen samen maken we de
verbinding. Met onze activiteiten zullen ouderen in 2021 centraal (moeten) staan, vindt
Fratsen. De doelgroep heeft het de afgelopen periode flink te verduren gehad. Juist in deze
tijd verdienen zij het om meer deel uit te maken van de samenleving.
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COLOFON
DANK JULLIE WEL!
'TIL NEXT TIME!
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