
TERUGBLIK MUZIEKGALA  
EN 25 JARIG JUBILEUM

Op 11 november j.l. vond in het Scheepvaart

museum een spetterend Muziekgala plaats.  

We vierden die avond dat stichting Papageno  

25 jaar geleden werd opgericht door Jaap  

en Aaltje van Zweden. Er waren geweldige  

optredens, een prachtig klassiek concert  

o.l.v. Jaap van Zweden, een veiling en een diner.  

Ook trad de Papageno Band van Papageno Huis 

Laren op. Dieke, die dagbesteding heeft in het 

Papageno Huis en lid is van de Papageno Band, 

blikt enthousiast terug op het Muziekgala.  

“Het is een hele eer dat je door Jaap van  

Zweden wordt gevraagd om op te treden. Voor 

mij was het hét muzikale hoogtepunt van 2022”. 

Ook dit jaar is er weer een Papageno Muziek

gala. Dit vindt plaats op 2 november 2023.  

Bekijk hier de documentaire over 25 jaar  

Papageno.

WETENSCHAPPELIJKE RAAD
 

Papageno heeft in overleg met haar Wetenschappelijke Raad een onderzoek naar de werkzaamheid van de aanpak in het  

Papageno Huis geformuleerd. Via Jeanet Landsman, die zitting heeft in de Raad, is Manna Alma senior onderzoeker bij  

Toegepast Gezondheidsonderzoek van het UMCG, gevraagd dit onderzoek te starten. Manna zet haar ervaring in onderzoek 

naar autisme graag in om inzicht en advies te geven welke aanpak het meest geschikt is in de Papageno Huizen.  

“Ik doe toegepast onderzoek”, begint Manna. “Dat betekent dat ik ga kijken wat in de praktijk werkt en wat beter zou kunnen. 

De aanpak is in 3 aspecten onder te verdelen: 

1.  Dossierstudie. Bij zorgverlener ’s Heeren Loo is informatie te vinden die ik, mits de jongeren hier zelf toestemming  

voor hebben geven, kan gebruiken voor mijn onderzoek. Zo kan ik in kaart brengen hoe lang jongeren in het  

Papageno Huis verbleven, hoe het daar ging en naar welke woonvorm ze doorgestroomd zijn.

2.  Interviews met jongeren met autisme die op dit moment in Papageno Huis Laren wonen en jongeren die er  

gewoond hebben. Hun ervaringen zijn heel belangrijk.

3.  Interviews met ouders over hoe zij de zorg voor hun kind in het Huis hebben ervaren en met zorgprofessionals over  

welke aanpak zij geschikt vinden om jongeren met autisme te laten groeien in een Papageno Huis.

Zelf heb ik een broer met een beperking en voel me enorm betrokken bij dit onderzoek. Het mooie  

van dit project is dat ik persoonlijk in gesprek mag gaan met Papageno jongeren. Het gaat om hen 

en hoe zij vinden dat zelfstandiger wonen beter kan.”

Manna hoopt voor april haar onderzoek afgerond te hebben zodat haar bevindingen kunnen  

helpen bij de plaatsing van jongeren in Papageno Huis Fryslân. Tegen die tijd verschijnt een  

onderzoeksrapport waar zij samen met de Wetenschappelijke Raad over gaat publiceren. 

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Brook Foundation, LVS, en Van Doorne Fonds.

Ruim 25 muziektherapeuten gaan wekelijks de weg op  

om de kinderen en jongeren te bezoeken. De Papageno  

muziektherapie is een eenopeen therapievorm waarbij  

er veel ruimte is voor improvisatie. 

De muziektherapeuten sluiten aan bij de mogelijkheden en 

interesses van het kind. Daarbij is er keuze uit veel verschillende 

instrumenten en werkvormen waardoor er altijd wel iets is te 

vinden is dat past bij het kind. Muziek is een bijzonder middel 

dat de emotionele en cognitieve ontwikkeling stimuleert.  

Muziek kent een eigen taal en het is juist díe taal die kinderen 

en jongeren met autisme aanspreekt. De Papageno muziek

therapie is een uniek concept waar we in 2022 een weten

schappelijke onderbouwing onder hebben kunnen leggen. 

Dr. Mathieu Pater verdedigde op 10 maart jl. met succes 

zijn proefschrift Music therapy for children on the autism 

spectrum: Improved social interaction observed by multiple 

informants across different social contexts. Hij heeft onder

zoek gedaan naar de muziektherapie zoals deze bij Papageno 

al jaren wordt aangeboden. Hiermee is op innovatieve wijze 

een bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van 

muziektherapie voor kinderen en jongeren met een Autisme 

Spectrum Stoornis. Ook in 2023 zullen we verder gaan met de 

ontwikkeling en uitbreiding van de Papagenomuziektherapie 

zodat steeds meer kinderen en jongeren hier gebruik van 

kunnen maken, net als Bouwe. 

Kijk hier het filmpje waarin hij samen met zijn Papageno 

muziektherapeut aan het werk is. 

Mathieu Pater, coördinator Papageno Muziektherapie

 
WILT U PAPAGENO STEUNEN? 
 

Dan kan op verschillende manieren. 

Klik dan hier voor de mogelijkheden  

of scan de QRcode om direct te helpen.

SAMENWERKING MET SINGER 

Singer Laren en Papageno Huis Laren hebben een bijdrage ontvangen van 

het Fonds voor Cultuurparticipatie in het kader van de regeling ‘Samen 

cultuur maken’. Hiermee ontwikkelen we een duurzaam museumprogram

ma voor alle jongeren van het Papageno Huis en kan het Singer museum 

toegankelijker worden gemaakt voor mensen met autisme.

Het eerste bezoek aan het museum stond in het teken van kijken naar  

en praten over kunst. De jongeren waren erg onder de indruk van  

Leo Gestel, ‘Vrouw met sigaret’. Een werk dat te zien was in de  

tentoonstelling van De Nieuwe Vrouw.

Tijdens het tweede bezoek zijn de jongeren in het Singer Atelier aan de 

slag gegaan en gebruikten ‘Vrouw met sigaret’ als inspiratie. De jongeren 

voelden zich vertrouwd en lieten zich uitdagen. Met mooie portretten als 

resultaat.

BURENDINER

Bijna iedereen in Laren en omgeving kent het witte pand aan de  

Naarderstraat, weet vaak dat Jaap en Aaltje van Zweden de oprichters  

zijn en dat de organisatie iets te maken heeft met autisme. Daarna blijft het 

nogal eens stil. Tegelijkertijd is het typische van een mooi dorp dat  

je elkaar kent. Dat je weet wie je buren zijn. Buren die je graag helpt en 

voor wie je er kunt zijn. Dat is precies wat ze in het Papageno Huis ook  

zo belangrijk vinden. Want juist als je elkaar kent kun je naar elkaar omzien 

en kun je samen voor een meer inclusieve maatschappij zorgen.  

‘Ik rijd er elke dag langs, maar ik ben nog nooit binnen geweest’ 

Daarom stonden op donderdag 27 oktober de deuren wijd open om 50 gasten te ontvangen, onder de titel ‘Ken je dorp en 

Steun je dorp’. Chefkok Robbert Jan Majoor zorgde met het horecateam en vaste vrijwilligers voor een heerlijk vegetarisch 

5gangen diner. De gasten genoten volop van het eten en de rondleiding. Maar ook van de speeches over wat autisme is, wat 

de link is tussen Villa Dennenoord, Papageno en Madurodam en hoe je vriend van het huis kunt worden. 

Het was een succesvolle avond: ‘buren’ die nog nooit binnen waren geweest, maakten kennis en verbonden zich met het  

Papageno Huis. Het geluid “ik rijd er elke dag langs, maar ik kom er nooit binnen” werd na afloop omgezet in “ik had veel eerder 

moeten komen, wat een bruisend huis, wat een fantastische plek om te lunchen, een kop koffie te drinken of naar een zondag

ochtendconcert te gaan”. Maar bovenal was er waardering voor de jongeren die deze avond aanwezig waren, het hele diner werd 

door hun inzet een succes. Met als eindresultaat een daverend applaus van de gasten. Trots waren ze en mogen ze zijn. 

Ingrid Peters, locatiedirecteur Papageno Huis Laren

VOORTGANG BOUW 
 
Bouw Coördinator Papageno Huis Fryslân Arief Ibrahim:
“Twee jaar geleden werd ik door een bestuurslid van Papageno benaderd 

om een heel bijzonder project te gaan begeleiden. Toen bleek dat dit om 

een Papageno Huis ging waar jongeren met autisme een plek in de lokale 

gemeenschap krijgen was ik zeer vereerd dat mij dit vertrouwen werd  

gegeven. Daarop volgend heb ik meerdere keren in het Papageno Huis 

Laren meegelopen en bekeken hoe jongeren zich in zo’n huis bewegen. 

De locatie van het Papageno Huis in Lemmer is geweldig! Dichtbij het 

centrum en verzorgingscentra. De Kerkgebouwen in Lemmer worden 

als het ware teruggeven aan de lokale gemeenschap met een prachtige 

nieuwe invulling: jongeren met autisme worden opgenomen in de lokale 

omgeving. Zo wordt de kerkzaal zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat 

teruggebracht, komt er een restaurant met een tuinterras en 17 prachtige 

appartementen met veel lichtinval en prikkelarme kleuren. Ook de facili

taire ruimtes zoals de waskamer en dagbestedingsruimte worden ruim en 

licht. De appartementen worden in de eerste fase, half januari al opgele

verd. Het totale project hopen we voor Wereld Autisme Dag af te ronden. 

Tijdens een preview voor belangstellenden hoorde ik één van de jongeren 

zeggen: ‘daar links achterin: daar ga ik wonen’, zo enthousiast was hij.  

Daar doen we het voor. Ik voel me inmiddels onderdeel van Papageno en 

ben er 100% van overtuigd dat dit project enorme indruk gaat maken als 

Papageno Huis Fryslân.”

NIEUWS UIT HET BESTUUR: 
HANS LOOR

Hans Loor is voorzitter van het  
bestuur van Papageno Huis Fryslân  
en vertelt hoe hij in contact kwam  
met het project in Lemmer.  

“In maart 2020 werd ik door een kennis  

benaderd om op zoek te gaan naar een goede 

locatie voor een Papageno Huis in Friesland.  

Als oud plattelands huisarts heb ik affiniteit met 

de zorg voor mensen met een beperking, dus  

hij was aan het goede adres. In eerste instantie 

hadden we een nieuwbouwproject op het oog, 

maar toen we hoorden van de Gereformeerde 

kerk met alle bijgebouwen vonden we dat een 

veel betere optie. We zagen gelijk dat het een toplocatie was en waren blij dat we de panden konden aankopen.  

Op 2 december 2020 zijn we bij de notaris geweest en daarna direct als bestuur aan de slag gegaan. Er was en is een  

waslijst van allerlei zaken waar we ons voor inzetten als bestuur. Zo zijn we voortvarend aan de slag gegaan met fondsen 

werving, het betrekken van de lokale samenleving bij ons project en zijn we op dit moment bezig met de werving van  

een locatie manager. Hij of zij zal zich vooral gaan inzetten om lokaal vrijwilligers te werven voor het Huis. 

We komen iedere 6 weken bij elkaar en belanden vanzelf in allerlei fases, ook gelieerd aan de bouw. Zo was er laatst een  

preview en konden we de appartementen bewonderen. Als oud huisarts weet ik hoe belangrijk het is om gezinnen te helpen 

om het beste uit hun kind met autisme te halen. Een thuis of dagbesteding in een Papageno Huis draagt daaraan bij met 

activiteiten op het gebied van muziek, sport, kunst en cultuur. Zo kun je invulling geven aan wat deze mensen maatschappelijk 

betekenen in de samenleving. Daarbij maken we gebruik van de ervaringen van Papageno Huis Laren. We gaan het hier in 

Friesland minstens zo goed doen!”

De verwachting is dat Papageno Huis Fryslân komend voorjaar haar deuren opent.

Heeft u vragen naar aanleiding van Papageno Variaties, neem gerust  
contact op met het Papageno Bureau: info@stichtingpapageno.nl 

COLOFON  

Papageno Variaties is een uitgave van Stichting Papageno.

Redactie  

Ann Gummels en José Roeken 

Vormgeving en Lay-out  

Studiokeet, Dagmar Wynants

© Papageno 2023

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt 

door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, 

zonder schriftelijke toestemming van Stichting Papageno.

PAPAGENO GROEIT EN  
IS CONSTANT IN BEWEGING! 
Om u van de ontwikkelingen in de 
verschillende Papageno stichtingen  
op de hoogte te houden sturen wij u 
regelmatig ‘Papageno Variaties’.  
Zo weet u wat er speelt bij Stichting 
Papageno, de (toekomstige) Papageno 
Huizen, Papageno Muziektherapie en 
andere zaken. Want Papageno is er,  
net als autisme, in allerlei variaties. 

Wij waarderen het dat u ons volgt  
en steunt!

Ann Gummels,  
directeur Stichting Papageno

PAPAGENO

VARIATIES

PAPAGENO

PAPAGENO MUZIEKTHERAPIE

PAPAGENO HUIS LAREN

PAPAGENO HUIS FRYSLÂN

Al 25 jaar brengt Papageno muziektherapie bij kinderen en jongeren met een Autisme  
Spectrum Stoornis. We komen niet alleen aan huis want soms is het juist fijn om de therapie  
op school of dagbesteding te krijgen. 

JANUARI 2023

We wensen u 
een gezond en 
muzikaal 2023!

Manna Alma

v.l.n.r.  Hilda Boesjes, Hans Loor, Aaltje van Zweden en Ann Gummels.

Foto: Albert van Keimpema, Fries Journaal  

https://www.youtube.com/watch?v=_R-e4_X6kjI
https://www.youtube.com/watch?v=jkSkN0EUJX0
https://www.papageno.nl/helpen

