
Despedida de nuestra profesora Amparo 
 
23 de mayo 2014 en la sala del Jaguar 
 
Het afscheid van Amparo in haar functie als lerares, gecombineerd met de sluiting van het seizoen 
2013-2014 op vrijdag 23 mei jl. "ontaardde" in een heel gezellige avond met een afwisselend 
programma. De avond werd bijgewoond door 30 tot 40 leden. Ook 
was het een goede gelegenheid voor een ieder om kennis te maken 
met ons complete leraren team, bestaande uit Sacramento, Mayra 
en Daniel. Fijn dat zij er alle drie waren. 
 

Als eerste sprak Johan Pouwels, 
onze vorige 
secretaris/penningemeester, 
Amparo toe, puttend uit zijn lange 
samenwerking met Amparo, zowel 
in het bestuur als in de organisatie van de cursussen. Hij 
memoreerde de geschiedenis van Amparo inclusief haar komst naar 
Nederland, gelardeerd met vele details. 
     
Een glas cava voor een toast op Amparo verhoogde de stemming. 

     
Vervolgens werd er een half uur muziek gemaakt door "Jacha'a Marka", bestaande uit een viertal 
muzikanten van Zuid-Amerikaanse en Spaanse origine. Zij brachten op een aanstekelijke manier 
muziek uit een aantal landen zoals Bolivia, Peru en Argentinië. Vele ritmes werden enthousiast 
meegeklapt. 
    
Gesterkt door deze alcoholische en muzikale versnapering nam 
Pascale van Kempen, bestuurslid gedurende een groot aantal jaren, 
het woord, evenals Johan in het Spaans. Zij maakte ons deelgenoot 
van een aantal persoonlijke herinneringen en bood Amparo een foto 
aan van het vroegere bestuur, met o.a. Riet Borchert, onze vroegere 
penningmeester uit een nog verder verleden, die helaas onlangs is 
overleden. 
     
Na al deze mooie herinneringen ging de "tapas bar", uitstekend 
verzorgd door onze Cursusleider Geert,  open en men liet het zich goed smaken. Uiteraard was de bar 
ook open zodat al dit heerlijks gepaard ging met één of meer "copas". 
     

Onze Spaanse en Zuid-Amerikaanse vrienden hadden nog een groot 
aantal nummers uit dit fraaie werelddeel voor ons in petto. Zij legden ook 
uit welke voor ons redelijk onbekende instrumenten werden bespeeld. 
Muziek is iets dat leeft in hun wereld, waar een ieder aan mee doet. De 
kennis hiervan werd heel lang mondeling doorgegeven en de 
instrumenten gingen in families van generatie naar generatie. Een warm 
bad, dit soort muziek gespeeld door muzikanten met hun wortels in de 
landen van oorsprong. Aan een toegift ontkwamen zij dan ook niet. 

Het is wellicht interessant te weten dat Carlos Breton, die de groep oprichtte, voorzitter is van de 
"asociación" in Rotterdam, een goede bekende gedurende vele jaren. 
     

Tenslotte rondde de voorzitter Anton Harbers de sprekersronde af 
met een persoonlijke herinnering aan zijn deelname aan de cursus 
"Mantenimiento", met de opmerking: "un curso de Amparo no es 
algo para calzonados!" Hij benadrukte dat het hier een afscheid 
betrof van Amparo als lerares maar zeker niet als "socio"! Ook Sjef, 
haar man, hopen wij nog lang als "socio" te mogen ontmoeten, 
aldus de voorzitter. 
 
Amparo dankte een ieder en beklemtoonde nog eens dat zij het als 



een essentieel deel van haar leven beschouwde, alle klassen en alle leerlingen en ook de "noches de 
cine". Zij stopt omdat het nu toch wel wat veel is en zij ook tijd vrij wil maken voor familie en 
reizen, maar de herinneringen zijn haar dierbaar. 

 

 
 
 
Tenslotte liep de avond in die zin uit de hand, dat wij in plaats van  om 22.00 uur pas na 22.30 uur van 
de laatste deelnemers afscheid namen, met de wens elkaar in het volgende seizoen weer te treffen 
met dezelfde animo. 
 
Anton Harbers, 
Voorzitter 


