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Z angcoach loodst haar leerlingen
door coronatĳd
Het kerstpakket

DAT IK ZO VEEL VOOR MIJN LEERLINGEN HEB BETEKEND, WIST IK NIET GERARD BURGERS

Lezers van 'De Gelderlander' reageerden massaal op de
vraag wie er deze kerst een speciaal kerstpakket verdient. Peter Papegaaij meldde zangcoach Sandra van
Vliet uit Arnhem aan.

Peter Kemperman
Voor alles is een eerste keer. Dus ook voor een kerstpakket. ,,Ik ben
zzp'er. Heb er nog nooit één gehad. Toevallig had ik het daar nog met
mijn vriend over. Dat ik mezelf zo'n pakket maar eens cadeau moest
doen. Maar dat hoeft nu niet meer. Geweldig. Echt ontzettend leuk."
In lokaal 4.21 van cultureel centrum Rozet in Arnhem kan Peter Papehttps://digitalekrant.dg.nl/degelderlander/28266/?gatoken=ey…WQzMTM1MTAiLCJ1c2VyX2lkX3R5cGUiOiJjdXN0b20ifQ%3D%3D&page=53
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gaaij (rechts op de foto) een tevreden glimlach niet onderdrukken.
Sandra van Vliet, mede-eigenaar van Zangschool Arnhem, reageert
precies zoals ze had moeten reageren: blij, verrast en dankbaar. Missie
geslaagd.
,,Ze verdient dit kerstpakket ook echt", zegt Papegaaij. ,,Sandra is keihard geraakt in haar werk. Maar wij, haar leerlingen, hebben haar nooit
horen klagen. Integendeel, ze verzon steeds weer iets nieuws om ons er
toch bij te houden. Ze heeft ons echt door de coronamaanden geholpen."
Het zijn mooie woorden. ,,Dat ik zo veel voor mijn leerlingen heb betekend, dat wist ik niet", reageert de 44-jarige zangcoach. ,,Laat ik daarop antwoorden dat ik andersom ook heel blij was met hun. Het was iedere keer fijn al die gezichten weer te zien."
Al was dat vaak via een beeldscherm. Van Vliet stond dan een uur lang
enthousiast te zingen en te praten in de hoop dat de leerlingen er thuis
iets van meekregen. ,,Ik kon niets checken. Tijdens de les zette ik hun
microfoons uit. Anders was het niet werkbaar. Op die manier hebben
we in vijf maanden tijd negen liedjes ingestudeerd. En warempel, toen
we in mei of juni voor het eerst weer fysiek bij elkaar kwamen, klonk
het ook nog heel aardig."
Het online lesgeven was voor de Arnhemse een compleet nieuwe tak
van sport. ,,Toen de lockdown intrad, heb ik mijn leerlingen gemaild
met de boodschap: we gaan iets doen, maar ik weet niet wat. Zoom of
Teams, het was allemaal buiten mijn comfortzone. Maar inmiddels heb
ik thuis een complete studio ingericht en heel veel geleerd. Dat is de
positieve kant van de zaak. En zo wil ik er ook graag naar kijken. Al was
ik natuurlijk veel liever dom gebleven."
Corona is voorlopig nog niet weg. Van Vliet beseft dat. Dus gaat ze door
op de ingeslagen weg. ,,Vlak voor corona uitbrak, had ik even twijfels of
ik wel verder moest als zangeres en zangcoach. Maar toen dat zingen
door corona plotseling niet meer kon, besefte ik dat ik echt niets anders wilde. Mijn hart ligt bij lesgeven en bij zelf zingen. Daar ben ik
goed in. Daar maak ik mensen blij mee. Zingen doe ik al vanaf mijn
9de. Moet ik dat dan overboord gooien?"
Rozet schold haar tot twee keer toe de huur kwijt. En ze heeft een keer
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gebruik kunnen maken van een steunmaatregel. ,,Op een gegeven moment belde mijn accountant. Hij begon zich wat zorgen te maken. Ik
verdiende nog maar 20 procent van mijn normale inkomen. Gelukkig
trok het na de zomer iets bij en had ik nog wat spaarcenten. Die ben ik
nu aan het opmaken. Weet je wat vooral zo zwaar en vervelend is? Dat
steeds weer wordt beloofd dat er straks weer wat kan. Dat leven van
persconferentie naar persconferentie. Gelukkig heb ik dan altijd mijn
leerlingen nog om weer vrolijk te worden."
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