
Het idee
Het concert werd georganiseerd door stichting Actie

Creatief, een ideëel bedrijf dat zich toelegt op het

repareren en stemmen van piano's. Dat gebeurt

vanuit Zeist. Een tweede tak is het geven van kera-

miekcursussen, een activiteit die sinds vorig jaar van

Zeist is verplaatst naar abdijterrein Mariënkroon, naar

dezelfde ruimte waar vroeger de cisterciënzerpaters

hun keramiekatelier hadden.

Voortrekker van Actie Creatief is Hans Hiep' een ge-

pensioneerde, ondernemende duizendpoot' Hans: "lk

vind het belangrijk dat er op Mariënkroon evenemen-

ten plaatsvinden waarmee een nieuw publiek beretkt

kan worden. Dit kan op die manier kennismaken

met de gedachte achter de 'Economie van gemeen-

schap': bedrijven die hun winst inzetten om de lokale

leefomgeving te verbeteren."

De uitvoering
Even ondernemend is de gepensioneerde Hein

Vrijdag, maar dan vooral op artistiek gebied. Hij geeft

leiding aan de groep Carmina Ludens, een koor dat

naast zang ook theatrale middelen gebruikt. Hein:

"lk heb voor dit optreden de architectuur van de ab-

dij als uitgangspunt genomen. De tegenover elkaar

staande koorbanken nodigden ertoe uit om dubbel-

korige werken te kiezen, waarbij het koor in tweeên

gesplitst wordt en we tegenover elkaar gaan staan.

En als kind vond ik het al zo intrigerend als ik in de

Achelse Kluis de monniken vanuit de verte zingend

de kerkruimte hoorde naderen. Dat hebben we hier

ook gedaan door al zingende vanuit de vernieuwde

abdijgang naar binnen te komen."

Het doel
Ook Laszlo Erhardt uit Zutphen is een actieve dui-

zendpoot. Destijds heeft hij de Stichting Hongarije

opgezet om bedrijven in zijn land van oorsprong te

helpen. lnmiddels is hij met deze stichting ook actief

op Cuba om de verarmde bevolking te steunen door

het opzetten van kleine bedrijven. Lokale gemeen-

schappen komen op deze manier tot bloei. Er ziin

daar al meer dan vijftig van zulke bedrijven gere-

aliseerd. Laszlo: "Het benefietconcert kwam voor

onze bedrijven op het juiste moment. De orkaan

lrma heeft in het noorden van Cuba zoveel schade

aangericht dat enkele bedrijven in hun voortbestaan

bedreigd worden. De mensen zelf hebben geen

geld om de reparaties te bekostigen. We hebben

nu besloten om deze bedrijven duurzaam te gaan

herbouwen met betonnen muren en daken en met

ijzeren luiken. Zo kunnen ze blijven draaien, maar

in de toekomst ook een schuilplaats bieden aan de

plaatselijke bevolking. De opbrengst van het concert

gaat via onze contactpersonen van Focolare recht-

streeks naar de getroffen bedrijven."
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