Op zaterdagavond 29 november a.s. om 20:15 u.
presenteert Andrea Croonenberghs
het concert
van MUSICA VERA
tvv. HET HUIS [neutrale bezoekruimte].

UITNODIGING
Geachte mevrouw, mijnheer,
Beste vrienden van HET HUIS vzw.,
Ik ben intussen meer dan 16 jaar ambassadrice van HET HUIS in Antwerpen,
een neutrale bezoekruimte. In HET HUIS kunnen kinderen, ouders, en grootouders
mekaar ontmoeten onder toezicht wanneer dat niet meer op, zeg maar,
een gewone manier kan. En dan is er sprake van allerlei problemen waarbij de fysische
en psychische integriteit van het kind geschonden werd. Heel vaak gaat het over
echtscheidingen / (v)echtscheidingen waarbij het contact tussen de ouders onderling
in die mate verstoord is, dat ze mekaar vaak ook het contact met hun kind willen ontzeggen.
En dan beslist de rechter om contacten te organiseren in de neutrale bezoekruimte om
die zo noodzakelijke band tussen ouder en kind of kinderen te herstellen of gewoonweg
te bewaren.
HET HUIS vzw. werkt zonder subsidies met uitsluitend vrijwillige medewerkers die hiervoor
deskundig werden opgeleid. Voor haar werking is HET HUIS volledig afhankelijk van de steun
van organisaties,
verenigingen bedrijven en milde schenkers.
De voorbije jaren heb ik al twee keer een concert van Musica Vera mogen presenteren in
HET HUIS in Antwerpen. Dus, toen de uitnodiging kwam van deze fijne groep van
enthousiaste mensen om een nieuw benefietconcert te presenteren, heb ik dat dan ook
meteen aanvaard. Graag nodig ik u daarom uit op 29 november e.k. in zaal Amuz in de
Kammenstraat in Antwerpen ten voordele van HET HUIS.
U bent allemaal meer dan welkom.
Andrea Croonenberghs,
ambassadrice van HET HUIS vzw

concert MUSICA VERA
zaterdag 29 november 2014
presentatie : Andrea Croonenberghs
dirigente : Kaat Vissenbergh
piano : Olivier Thienpont
deuren : 19.15 aanvang 20.15 u.
AMUZ, Kammenstraat 81 te 2000 Antwerpen
vvk. genummerde kaarten: 27,50 € kassa: 30 €
tickets via Amuz tel. 03/292.36.80
giften op nr. BE93 7350 1632 3367 zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €
info : www.hethuis.be

www.musicavera.be

