De Verkoop van toegangskaarten is gestart!
Benefietconcert door en voor Penduka

Koor Zingen&Zo met o.a. Afrikaans repertoire
DraMali op Kamale Ngoni , Idrissa (zang) en Collins (percussie)
Speciale bijdrage door Olivia en Vistorina van Penduka uit Namibië
Zondagmiddag 16 juni 2019
14:30-17:00 uur. Inloop vanaf 14.00 uur
in de tuin van “De Cappellenhof” Schelfhorst 14 in Paterswolde!
Wil je zeker zijn van een zitplaats neem dan zo mogelijk een klapstoeltje mee.
Pauzes tussen de optredens
met heerlijke (Afrikaanse) hapjes, producten van het Penduka project en loterij.
Opbrengst van dit concert gaat naar het vrouwenproject Penduka in Namibië.

Kaarten: €12,50, inclusief eerste drankje
€5,00 voor kinderen/jongeren van 6 tot 16 jaar
Te bestellen per E-mail aan fredbouwmeester@gmail.com
Over Penduka
Stichting Penduka (betekent “wordt wakker”) Nederland ondersteunt al sinds 1995 een
vrouwenproject in Windhoek, Namibië. Ruim 230 vrouwen, deels met een lichamelijke
handicap, of TBC of HIV, ontwerpen en produceren hand geborduurde stoffen en sieraden
van gerecycled glas. Sinds de oprichting van Penduka in Namibië in 1992 hebben ruim 800
vrouwen een opleiding gevolgd, waardoor zij een betere kans maken in de samenleving
en in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezinnen kunnen voorzien.

Kijk op: www.penduka.com en Facebook: penduka development trust.

Zingen&Zo zingt:
Als het golft
Human
Some Nights
Budapest
Nkosi sikele’iAfrika

The Lion King
Baba Yetu
Noyana
Sesiyala
Olélé
Africa song (Humba Maheja)

Zin om mee te zingen, dat kan bij deze nummers:
Nkosi sikalel' i Afrika (Heer , zegen Afrika)

Het Zuid-Afrikaanse Volkslied

Malu phaga nyisu phondo lwa yo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi sikalela, thina lu-sapholwayo
Woza Moya sikelele, usi sikelele
oyin cwe le
Usi sikelele, thi-na lusapho lwayo
Morena boloka se-chaba sa Heso
O fedise dint wa la mat shwen ye ho

(alles 2x)
(3x)

(alles 2x)

O se boloke
O se boloke? O se boloke morena, seboloke
Se chabasa Heso, se chabasa Afrika !

(alles 2x)

Canons
Sesi ya la la (lang) la (kort)
Sesi ya la la (lang) la (kort)
Bo-mo-ya
A ba fa na Bo mo ya

(2x);

Olélé, olélé Moliba Makasi
O boinge pamba, o boinge pamba Moliba Makasi

(2x)
(2x)

African song
Oh ma-ma-ja,
Humba mahejaheja
Humbama ja

(4x)
(3x)

Meedoen bij Zingen&Zo? Zie: www.zingenenzo.nl en Facebook: Zingen_&zo

