
 

Jaarverslag new life choir 2022 

9 Maart Film Zayn 

New Life Choir Groningen werd 9 Maart genoemd in het DVHN vanwege zijn rol in korte 

film “Zayn”. 
De premières zijn gedaan op de volgende locaties: 

14 Maart bij DNK Assen 

23 Maart in de Rabo Studio van het Forum in Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 Maart optreden in Engelbert voor de gasten in Meerstad in de noodopvang 

 

 

 New Life Choir Groningen heeft in 

samenwerking met M.E.E.R.-dorpen, 

hulpverleningscommissie Geref. Kerk 

Harkstede en kwartiermakers 

Groningen een mooi evenement 

georganiseerd op 26 maart 2022 in 

Engelbert. Naburige vluchtelingen in 

Stad hebben een inspirerende avond 

gehad. Koorleden hebben hun dmv 

het delen van eigen verhalen hoop 

gegeven aan vluchtelingen. 

Vrijwilligers hadden Nederlandse 

gerechten klaargemaakt en een 

Syrische kok heeft Arabische 

gerechten bereid. Nederlandse en 

Arabische liederen werden gezongen. 

Er ontstonden fijne gesprekken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 april De immigrant in theater van Sneek 

 

Na twee moeilijke jaren waar onze samenleving op slot zat door de coronamaatregelen, 

mochten we als New Life koor weer het publiek laten genieten. In samenwerking met het 



 

Fries Project Orkest hebben we 

op 22 april in het theater van 

Sneek de voorstelling DE 

IMMIGRANT gegeven. We delen 

door het zingen ons verhaal als 

nieuwkomers met het publiek 

. Ons verhaal dat gaat over de 

verwoesting van de oorlog in ons 

land, met welke verwachting we 

naar Nederland kwamen en dat 

we ondanks alle tegenslagen in 

het leven de hoop op een 

nieuwe toekomst met beide 

handen vasthouden. 

 

11 Mei studieweekend op Terschelling 

New life heeft een zeer geslaagde muzikale studieprogramma gevolgd op Terschelling. 

We hebben solfège en ritmelessen gevolgd. Samen hebben we noten van liederen 

ingestudeerd en voor het eerst vierstemmig gezongen. Naast hard te werken hebben we 

veel lol met elkaar gehad. We 

hebben gehad over samenwerking, 

verbinding en over wat ons dichterbij 

elkaar en dichterbij anderen in de 

maatschappij kan brengen. Of het 

gaat om samenwerken met collega’s, 
studiegenoten of koorleden het 

principe is niet anders. We leren van 

elkaars ervaringen. Samenwerken is 

geven en nemen, plek innemen en 

ruimte maken voor de ander. We 

horen er allemaal bij. We hebben 

gevierd dat we de ANBI-status hebben gekregen. De voorbereidingen van onze 

komende programma’s zijn gestart! Er komt iets moois aan binnenkort! Blijf op de 

hoogte door onze socials en website in de gaten te houden! 

18 Juni Optreden in Utrecht voor het groep van Bakkie doen 

New life choir Groningen heeft optreden gegeven op zaterdag 18 juni bij Pop-up café 

Refuge in het Griftpark in Utrecht.  



 

Voor het zesde jaar op rij organiseert VluchtelingenWerk het ontmoetingsevenement 

Bakkie Doen?, waar vluchtelingen jou een kop koffie én een goed gesprek aanbieden. 

Koorleden hebben verhalen gedeeld 

over vluchten en thuis proberen te 

komen. Het was erg tof dat het 

publiek zo mooi meedeed. Ons koor 

heeft als doel verbinding zoeken en 

vinden tussen culturen en dat was 

heel goed gelukt tijdens deze 

optreden. Dankjewel 

vluchtelingenwerk Nederland voor 

jullie uitnodiging en alle inspanningen 

om zo om de vluchteling heen te 

staan. “Je staat niet alleen” was een 
van de liederen die we zongen en zo 

is het ook! 

 

26 juni 5 koorleden zij afgestudeerd. 

New life choir Groningen heeft op vrijdag gevierd 

dat 5 koorleden zijn aan het afstuderen en binnenkort hun diploma’s in ontvangst gaan 
nemen.  

>>Majd Jabbour HBO social work. (Hij is niet in 

de foto)  

>> Hrib Altonian MBO tandtechniek.(de tweede 

van links) 

>> Bschara Manouk HBO Built Environment – 

Major Civiele Techniek. (De eerste van recht) 

>> Shafik Hoshan HBO-ICT opleiding (de tweede 

van recht) 

>> Heba Msahlah goudsmid opleiding (de eerste 

van links) 

Ze hebben allemaal een baan of een baan aanbod vanuit hun stages! 

Koor is een geweldige plek geweest voor hun studenten tijd hier in Nederland! Ze zijn in 1 

keer geslaagd met hun studies terwijl ze maar een paar jaar in Nederland zijn! Daar staat 

new life koor voor: meedoen, Nederlands leren, veiligheid, verbinding en integratie! 

 

25 Juni De immigrant op het Simmerdeis 

De Immigrant 25 juni op het Simmerdeis Festival! Staande ovatie van een fantastische 

publiek! Dat was een mooie afsluiter in de Sluisfabriek.  

Dank Fries project orkest voor de fijne samenwerking! Dank Frans en Roelie voor de 

mooie liederen! Fijn dat we samen De Immigrant zo mochten afsluiten! 

 

 



 

29 Oktober {Dagboek van} in Amsterdam 

We kijken terug op een mega mooie 

avond op 29 oktober 2022 in 

Amsterdam. Het overtrof alle onze 

verwachtingen. Het was onze eerste keer om voorstelling dagboek van… in 
Amsterdam te geven. Het publiek heeft 

ervan genoten. De reacties waren 

tijdens de borrel die erna volgde 

hartverwarmend. 

Speciaal dank aan fonds wijdoenmee 

en aan het TOBACCO Theater voor het 

mede mogelijk maken van deze 

voorstelling! 

 

 

 

Het was een fantastische samenwerking met jeugdkoor voix-la 

 
 

12 november Hoodie voor iedereen 

 

New Life Koorleden krijgen een 

nieuwe hoodie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/tobaccotheater?__cft__%5b0%5d=AZVvQW4-UzkdlmoAF9uK0AlzIQUNCxoxti_BjHOqZ1R8RXvGJ1SeVaGOquPhBKIBYhEjDzKYhPiicZm8bW6vMF3HB2ZQztJ3fClzvJQce1heKOjghxxNsHwvrz6mctDuC7Rw82JKwoUUUpP5qdAFZIC2uwYaLi5y4RET0sZo8pCwDIoVeqwCPJP0C-2AVtsaq2s&__tn__=-%5dK-R


 

28 november Scene gespeeld door aantal koorleden 

 

Koorleden van New Life Koor hebben  een 

prachtige scène gespeeld. Het gaat over het leven 

in het azc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 december De première van TWEE HARTEN 

 

New life choir Groningen presenteert onze derde videoclip “ twee harten”. Een lied dat is 
gemaakt naar aanleiding van onze verhalen. Als je uit een ander land komt dan blijft een 

deel van jou in je eigen land en een deel neem je mee, om verder te kunnen leven in je 

nieuwe land. Het is alsof je 

twee harten hebt in plaats 

van een . Het ene hart blijft 

daar, en het ander neem je 

mee. Als we samen zingen 

en met elkaar zijn, dan 

slepen we elkaar door de 

moeilijkheden heen en 

delen we onze verhalen, 

daardoor wordt het een 

stukje minder zwaar. 

 

 


