
 de
drakenkoning
LUISTER CD met  
bijzondere kinderverhalen 
uit verschillende culturen

De Drakenkoning is een project 
om een gelijknamig luister CD + 
begeleidend boekje te produceren. 
Naast het belang van het 
produceren van deze luister CD 
heeft het project ook als opzet om 
geld in te zamelen voor een goed 
doel.

www.drakenkoning.nl 
Stichting Drakenkoning 

Postbus 9391
1006 AJ Amsterdam

Sponsoring 
De Stichting Drakenkoning vraagt 
uw aandacht om het project “de 
Drakenkoning” mede mogelijk te 
maken. De produktiekosten van de 
luister-CD bedragen circa €13.500,--.

U kunt ons sponsoren door:
• dit project financieel te ondersteunen
• een order te plaatsen om CD’s af te    
 nemen

Voor meer informatie kunt U contact 
opnemen met Carol Burgemeestre of 
Tina de Fretes of bekijk de website 
www.drakenkoning.nl.

Bij een sponsoring vanaf € 1000,-- 
wordt uw bedrijf of instelling  
eervol vermeld op de  
sponsorpagina van de website.

 
Carol Burgemeestre  
T 020 6130133 
M 06 24129616 
E sonar@tiscali.nl
Tina de Fretes  
T 020 4961808 
M 06 10374831
E tinamaratisa@hotmail.com 
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De Drakenkoning
Op deze Nederlandstalige luister CD staan 
bijzondere kinderverhalen uit verschillende 
landen. Het plezier van het beluisteren 
van deze verhalen biedt de luisteraar 
tegelijkertijd een interessant inzicht in - en 
kennis over andere culturen. De verhalen 
zijn afkomstig uit: Indonesië, China, 
Marokko, Turkije, Suriname, Srilanka, Japan 
en de Antillen. 
 
 De volledige opbrengst van de verkoop  
 van deze luister CD gaat naar goede  
 kinderdoelen. 

De Vertellers zijn:
- Indonesië / Geronimo Huwae 
- China / May An Go
- Marokko / Ahmed Marcouch 
- Turkije / Funda Müjde
- Suriname / Prem Radakishun 
- Srilanka / Inoka Twickler 
- Japan / Ayumi van der Meide 
- Antillen / John Leerdam 

De luister CD wordt onder de aandacht 
gebracht bij: onderwijs- en zorginstellingen, 
landelijke bureaus ter bestrijding van 
discriminatie en andere bedrijven en 
instellingen. 
 
De prijs per CD varieert van € 8,-- tot
€ 15,--. Deze bedragen zijn afhankelijk van 
het aantal CD’s dat afgenomen wordt per 
bedrijf of instelling. Begin november wordt 
de CD gepresenteerd. 

     Vanaf juli t/m november 2006 kunnen
     belangstellenden een order plaatsen,
 zie www.drakenkoning.nl.

De initiatiefnemers 
De initiatiefnemers van dit project zijn 
Carol Burgemeestre en Tina de Fretes.
Carol Burgemeestre heeft een eigen 
bedrijf Sonar en is al jaren werkzaam als 
projectleider, onderzoeker en adviseur in 
de multiculturele sector.
Tina de Fretes is creatief vormgever en 
begeleidt producties op het gebied van 
film, mode, decorbouw, interieur en 
design. 
Beide dames vonden dat het ook nodig is 
om een positief signaal af te geven over 
onze multiculturele samenleving. Dus niet 
alleen de gebruikelijke verhalen over 
‘normen en waarden’ maar middels deze 
CD ook ‘leuke culturele’ verhalen en als 
de opbrengst van het project naar goede 
kinderprojecten gaat, slaan zij twee 
vliegen in één klap.

Dit initiatief vond enthousiast onthaal 
bij meer mensen, zoals Prem Radakishun 
(bekend van tv), Ahmed Marcouch, John 
Leerdam e.a., die zich direct bereidt 
verklaarden om een verhaal in te spreken. 
Verscheidene bedrijven en instellingen 
die benaderd zijn voor dit project, hebben  
enthousiast gereageerd.
 
Alle mederwerkers van dit project doen dit 
op vrijwillige basis.

Een 
mooi
cadeau 
voor de
december 
maand


