
     

 

 

 

 

                                         De Groene gedachte 
 
 

 sponsor een gitaarboek en steun  
               kanker 4 life   

                                                               Wat is “Kanker4life? 
 

Kanker4life is een project dat opgestart is door jeugdschrijver Jan Simoen (overleed in ‘13 zelf aan kanker) die met het 

ingezamelde geld een zinnige humanitaire, politiek neutrale organisatie wil steunen: “Foodstep”. 

Kinderen tussen de tweeënhalf en achttien jaar opgesloten in een gevangenis in Kampala, Uganda. Hun misdaad? Op straat 

rondlopen. Sommigen werden door hun ouders zelf ‘afgeleverd’, alsof hun bestaan zelf een misdaad was. Hun eten? Eén 

maïskolf per dag. En voor de rest? Niets. Eén organisatie bekommert zich om hen:“Foodstep”.  
Er werken drie mensen in Uganda: een Vlaams echtpaar, Werner en Nathalie, en een Nederlandse vrouw, Mariska. Elke 

week gaan de mensen van Foodstep de kinderen in de gevangenissen bezoeken, geven ze wat warmte, praten ermee en ze 

onderhandelen met de gevangenisdirectie om kinderen vrij te krijgen. Tot nu toe hebben ze zo’n 40 kinderen 

ondergebracht in hun eigen opvangcentrum, waar de kinderen fatsoenlijk eten, een bed, nieuwe kleren, onderwijs en heel 

veel liefde krijgen. En een fiets. Door Kanker 4 life krijgen deze kinderen een menswaardig bestaan. Dus... Sponsor een 

lied en steun K4life! (bron: www.jansimoen.com/K4L    en    www.foodstep-uganda.blogspot.be)   

Met het geld van het gitaarboek zullen Afrikaanse drums gekocht worden en muzieklessen worden gegeven aan de 

kinderen. Of hoe muziek, mensen met elkaar verbindt!      Noot: Phara de Aguirre is meter van K4L  

Hademus Studio  werkt  i.s.m. uitgeverij  “De Groene Gedachte” aan een 

gitaarboek voor beginners: “De kracht van de gitaar” met als 

ISBN-NUMMER : 9789081809184 

Het boek is uitermate geschikt voor iedereen van 8 - 88 jaar die op een 

eenvoudige, motiverende manier, zonder enige kennis van notenleer wil leren 

gitaar spelen: liedjes begeleiden met akkoorden. Bij het boek hoort ook een 

meespeelcd. In het boek komen ook de akkoorden voor ukelele. 

Het boek zal verkocht worden in Belgische en Nederlandse boekenwinkels, 

muziekwinkels, scholen, via internet… 

Geloof het of niet, maar aan het boek werken de volgende artiesten mee: 

Boudewijn de Groot, Paul Michiels, Luc De Vos, Guy Swinnen, Axl 

Peleman, Stef Bos, Kris De Bruyne, Jan De Wilde, Johan Verminnen, Luc 

Van Acker, Lennaert Maes, Harry Sacksioni en Wigbert. Zij schreven 

persoonlijke teksten voor het boek, geïllustreerd met onuitgegeven foto’s. 

Het boek is eind november verkrijgbaar via www.hademusstudio.be of 

hademusstudio@fulladsl.be of 016/812470. De prijs bedraagt €24,95. 

   

  Sponsor een lied en steun kanker 4 life 
          (en we zetten je naam in het boek) 
  

In het  gitaarboek komen een heleboel moderne kinderliedjes en popliedjes, waaronder: 

 

  Laat me nu  toch niet alleen (Johan Verminnen) 

  Papa (Stef Bos) 

  I don’ t wanna dance (Lady Linn) 

  Verdronken Vlinder (Boudewijn de Groot) 

  Hard Times ( The Scabs) 

  Het is een nacht (Guus Meeuwis) 

  Mia (Gorki) 

  Sound of Silence (Simon & Garfunkel) 

  Vilvoorde city (Kris De Bruyne) 

  Eén kopje koffie (VOF De Kunst) 

  Als ze lacht (Yevgeni)   
 

Nu komt het…   

Al vanaf 10 euro kan je een van deze liedjes sponsoren!   

Als tegenprestatie zetten we jouw naam bij het lied en de artiest in het gitaarboek.  Een 

deel van de opbrengst van de verkoop van het boek gaat naar “Kanker4life”. Zo simpel is 

het... Nog gewoon doen! 

Wil je meedoen, stuur dan een mail naar hademusstudio@fulladsl.be met vermelding van  

je naam, het lied dat je wil sponsoren, en voor welk bedrag je sponsort. 
    

    Bedrijven die willen sponsoren:  

125 euro (excl. 21% BTW)= bedrijfslogo/naam in het boek + 3 boeken gratis 

150 euro (excl. 21% BTW)= bedrijfslogo/naam in het boek + 5 boeken gratis  

250 euro (excl. 21% BTW)= bedrijfslogo/naam in het boek + 10 boeken gratis  

Hademus Studio  
Gitaarlessen - Muziekopnamen 

http://www.degroenegedachte.be/home.html

