
                     
 

 

Exclusief jazzconcert ‘At The Townhall’ in Bloemendaal 
Rotaryclub Bloemendaal doneert € 12.500,- aan Stichting Los Niños 
 

Jazzdiva Denise Jannah zorgde met het quintet van Amina Figarova zaterdag 13 november 

jongstleden voor een legendarisch optreden in de Burgerzaal van het gemeentehuis van 

Bloemendaal. Dit  ‘Jazz At The Townhall’ concert, georganiseerd door Rotaryclub Bloemendaal, 

stond in het teken van de Stichting Los Niños in Guatemala. Met de opbrengst van het concert  

- € 12.500 - kan een jaar lang het project San Mateo Milpas Altas worden gerund nabij Antigua in het 

Midden-Amerikaanse Guatemala. Dat betekent dat 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar zich 

kunnen ontwikkelen middels muziek, spel, expressie, computerlessen en sport.  

 

De imposante Burgerzaal van het Gemeentehuis van 

Bloemendaal was omgetoverd tot een sfeervolle 

concertzaal voor het najaars Benefietconcert van de 

Rotaryclub Bloemendaal. Op het podium een exclu-

sieve groep musici die vanwege hun internationale 

optredens zelden gelegenheid hebben met elkaar te 

musiceren. Het quintet van pianiste Amina Figarova 

opende de avond met enkele briljante eigen compo-

sities. In het quintet schitterden solisten als trompettist 

Ruud Breuls en fluitist Bart Platteau. Zij werden voort-

gestuwd door Jeroen Vierdag op contrabas en Chris Strik op drums. Nadat dit quintet van louter conserva-

toriummusici was ingespeeld, voegde zich jazz-zangeres Denise Jannah bij het gezelschap. Denise Jannah 

liet zien een veelzijdig artieste te zijn. Niet alleen floot de zaal mee met haar liedjes maar ook vertolkte ze 

gedichten die door haar op muziek gezet waren. Denise Jannah en het quintet van Amina Figarova 

ontvingen na afloop een staande ovatie van het enthousiaste publiek.  

 

Stichting Los Niños, Guatemala 

De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan het 

project San Mateo Milpas Altas van Stichting Los Niños in 

Guatemala. Deze Stichting wordt al sinds 2002 ter plekke gerund 

door de gedreven en ondernemende Nederlandse Ana-Maria 

Ackermans. Zij heeft met haar kleinschalige projecten en een team 

van vrijwilligers en lokale krachten al menig kind daadwerkelijk een 

kans gegeven op een droomtoekomst. Nicolette Menken ontving de 

cheque uit handen van Rotaryvoorzitter Joost Nelis. Nicolette: “Dit 

is werkelijk fantastisch. Hiermee kunnen 100 kinderen een jaar 

lang werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Naschoolse 

opvang is voor de meeste kinderen in Guatemala een grote luxe. Zij zijn veelal aangewezen op de straat als 

ze niet naar school kunnen. Deze bijdrage van Rotaryclub Bloemendaal zet echt zoden aan de dijk en biedt 

de kinderen in Guatemala een duurzame kans op een betere toekomst!”  Op de website www.losninos.info 

is meer informatie te vinden over Stichting Los Niños en haar projecten. 

 

 

 

 

http://www.losninos.info/

