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Music Fund, winnaar 2021 van de Prijs voor 
Democratie en Mensenrechten van het Parlement 

van de Federatie Wallonië-Brussel

 

  

  

 

 

 

 

 

"Muziek laat toe om mensen, zo verschillend en divers, rond hetzelfde 

instrument samen te brengen, en dezelfde waarden te delen. Muziek wordt 

dan een actor van de dialoog, van het verenigen van mensen en dus een 
instrument van vrede.” 

 

Rudy Demotte,  
Voorzitter van het Parlement van  

de Federatie Wallonië-Brussel 

 

 Op woensdag 10 maart 2021 viel Music Fund de eer te beurt de prestigieuze prijs voor democratie en 
mensenrechten in ontvangst te mogen nemen van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel. Deze prijs, 
ter waarde van 10.000 euro, beloont de vereniging voor haar actie ten gunste van muziekscholen en sociaal-
artistieke projecten in conflictgebieden en ontwikkelingslanden, alsook in België. 

Sinds 2015 reikt het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel jaarlijks een prijs uit voor Democratie en 

Mensenrechten. Het hoofddoel is de aandacht te vestigen op een specifieke verwezenlijking in het kader van de 
Internationale Organisatie van de Francofonie en de waarden die zij verdedigt op het gebied van de bevordering 
van de vrede, de democratie en de mensenrechten. Voor het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel komt 
het er  ook op aan meer openheid aan de dag te leggen tegenover de civiele maatschappij en de burgers.  
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Music Fund verzamelt, controleert, herstelt en schenkt instrumenten aan muziekscholen en sociaal-artistieke 
projecten die actief zijn op het gebied van muziek. Haar partnerprojecten situeren zich hoofdzakelijk in de landen 
van het Zuiden (DRC, Haïti, Marokko, Mozambique, Palestina, Israël) maar de vereniging steunt ook regelmatig 
sociaal-artistieke projecten in België door schenkingen van instrumenten (bijvoorbeeld: muziekprojecten met 

vluchtelingen en muziekacademies die jongeren willen opvangen die zich geen instrument kunnen veroorloven).  

De oprichting van werkplaatsen voor de herstelling van instrumenten in het Zuiden en de opleiding, via 

regelmatige uitwisselingen met België, van plaatselijke reparateurs vormen de kern van de opdracht van Music 
Fund. Zij consolideren het duurzame karakter van de actie door de partners in staat te stellen zelf te zorgen voor 
het onderhoud van de instrumenten en dus ook hun autonomie.  

Music Fund is er zich van bewust dat muziekbeoefening en -onderwijs alleen niet voldoende zijn om conflicten te 
voorkomen of economische ontwikkeling te bevorderen. Uit de ervaring die in moeilijke regio's is opgedaan, blijkt 
echter dat goed gestructureerd muziekonderwijs bijdraagt tot de opbouw en wederopbouw van een samenleving, 
omdat het zich dan kan richten op cultuur, in plaats van alleen op de moeilijkheden die verband houden met 
oorlog of armoede.  

Wij wensen iedereen hartelijk bedanken die ons, van dichtbij of van ver, helpt bij het uitvoeren van onze missie: 
vrijwilligers, partners, schenkers, donoren,... met een speciale vermelding voor de scholen en projecten die wij 
steunen in de landen van het Zuiden en die zich, door hun werk, hun inzet en hun energie, elke dag inzetten voor 
de democratisering van de toegang tot kwalitatief muziekonderwijs. 

  

"Met Music Fund wordt de geschiedenis van het instrument voortgezet. [...] 

De vereniging slaat denkbeeldige bruggen tussen mensen uit heel 
verschillende werelden." 

 

Lukas Pairon 
Oprichter van Music Fund 

  

MUSIC FUND IN CIJFERS 

•   9.905 instrumenten ingezameld 

•  4.993 instrumenten gerepareerd en gedoneerd 

• 16 partnerprojecten in Palestina, Israël, DR Congo, Haïti, alsook Marokko en Mozambique 

• 19 instrumenten herstellers opgeleid in partnerscholen in het Zuiden 

• 9 reparatiewerkplaatsen opgezet in partnerprojecten 

• 20 permanente inzamelpunten in zes Europese landen 

 

 

MEER OVER MUSIC FUND 

>> Video : Music Fund stelt zich voor (in het Frans) 

>> Website van Music Fund 

>> Logo's en foto's van Music Fund en van de prijsuitreiking 

https://vimeo.com/522045578
http://musicfund.eu/nl/
https://we.tl/t-pFJsNlGcxO
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CONTACTGEGEVENS 

 

Music Fund 

 
Lukas Pairon 
Oprichter 
GSM: 0475 44 51 81 
Mail : lukas.pairon@musicfund.eu  
 

 

Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel 

Cécile Marquette 
Verantwoordelijke communicatie 
GSM: 0484 570 766 

Mail : cecile.marquette@pfwb.be  
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