KALENDER BIJ DE START
VAN HET NIEUWE
SEIZOEN 2019
Deze kalender is niet volledig, op onze website zullen andere evenementen toegevoegd
worden. Aarzel niet regelmatig de rubriek ‘Evenement’ te raadplegen !
U organiseert een evenement om een van de projecten van ADRA te ondersteunen?
Contacteer ons om dit te introduceren en het te promoten!
info@adra.be
01 SEPTEMBER  15 NOVEMBER – KERSTDOZEN ACTIE
Editie 2019 van de « Kerstdozen actie».
Het principe van de actie is eenvoudig: u koopt een doos van ADRA Belgium voor 5 euro (deze prijs is
inclusief de productiekosten van de dozen en de transportkosten). U vult ze op volgens de instructies
van ADRA en u komt ze deponeren bij ons, wij doen de rest.
Dit jaar zullen de weeskinderen in Bulgarije van deze actie genieten. Voor meer informatie of om
dozen te bestellen, ga naar www.adra.be rubriek «onze acties - acties 2019 ».
22 SEPTEMBER – ANTWERPEN: SPONSORLOOP
Dit jaar zal het de 29ste keer zijn dat de ADRA sponsorloop in het Nachtegalenpark in Antwerpen
zal plaatsvinden. Het is een gezamenlijk initiatief van de NGO ADRA en de Advent Jeugd van
Antwerpen en heel wat andere AJ jongeren.
Het ADRA project waarvoor dit jaar gelopen zal worden is ““Woningen gemaakt van plastic flessen
voor Lepralijders.”. Meer informatie over dit project op www.adra.be bij de rubriek "onze acties acties 2019".
Uurrooster: van 11u30 tot 17u00
Plaats: Nachtegalenpark, Antwerpen
Contact en inschrijving ( voor 23 september): ADRA.Sponsorloop@gmail.com
29 SEPTEMBER – CHARLEROI: WERELDDORP
ADRA en verschillende verenigingen verzamelen op zondag 29 september 2019 voor deze nieuwe
editie van "Charleroi, village du monde". Een gelegenheid om de culturele diversiteit en het samen
leven in de bloemetjes te zetten.
Op de stands zullen jullie een 15-tal verschillende nationaliteiten en talrijke culinaire specialiteiten
terugvinden! Bij die gelegenheid zullen de vrijwilligers van ADRA u specialiteiten uit Bulgarije en
Madagaskar laten ontdekken.
Kom allen daarheen!
Uurrooster: van 10u00 tot 18u00
Plaats: “De Monceau” Park (arboretum), 6000 Charleroi (Naar het kasteel)

6 OKTOBER – HASSELT: SPAGHETTI FESTIJN
Spaghetti festijn georganiseerd door de Adventkerk van Hasselt ten voordele van het project in
Mauretanië: “Woningen gemaakt van plastic flessen voor Lepralijders”.
Prijs: 6€/persoon, gratis voor de kinderen (-13 jaar)
Contact en inschrijving (voor 26 september) : Vanrusselt Ghislaine
GSM: 0496.10.34.88 / TEL 089.35.66.82
Email: info@leentjeshobbyshop.be ou guibert@hotmail.be
Uurrooster:
•
•

12u00 tot 14u00 (Spaghetti)
14u00 tot 17u00 (Gezellig samenzijn met kinderanimatie, gebak en drank)

Plaats: In zaal 'De Hazelaar', Merellaan 17 -Banneuxwijk -Hasselt

26 OKTOBER – BRUSSEL: TONEELSTUK "GEVECHT VAN DE ARMEN"
ADRA Belgium en de vzw "la Marnière" nodigen u uit op een uitzonderlijk evenement op zaterdag
26 oktober.
Kom en kijk naar het informatieve toneelstuk "Gevecht van de armen" van het gezelschap "Art &
tça" (in het Frans). Op basis van getuigenissen die in het veld zijn verzameld, vinden ze een vorm van
realistisch toneel uit dat spreekt voor de "mensen zonder stem". Met poëzie en humor creëren ze een
levendige, veeleisende en kritische artistieke materie van deze tijd. Het stuk is toegankelijk voor elk
publiek en duurt 1 uur en 20 minuten.
Op deze avond kunnen we ons vragen stellen over de grote maatschappelijke kwesties, over de
urgentie om de realiteit van de armoede te laten horen, door het begrijpen van politieke keuzes, de
afwijkingen van ons systeem, de impasses en de alternatieven. Armoede, een thema dat voor ons
christenen van groot belang is. Een onderwerp dat rechtstreeks verwijst naar Christus' bediening en
zijn onvoorwaardelijk engagement voor de armsten. Kom talrijk, de toegang is gratis!
Prijs: Gratis toegang, donaties ten voordele van het veldwerk van ADRA;
Praktische details: begin om 18.30 uur - Kleine snacks ter plaatse beschikbaar
Plaats: Adventkerk van Bruxelles Centre, 11 E. Allardstraat, 1000 Brussel!
NOVEMBER 2019  JANUARI 2020 – "SPECULAAS" ACTIE
Door onze speculaas te kopen helpt u ons om degelijke woningen te herbouwen voor een melaatse
dorp in Mauritanië en maakt u het mogelijk dat ze kunnen leven in degelijke omstandigheden.
Prijs: 5€/doos (drie speculaas)
Praktische details: Gemaakt in Belgïe door een ambachtelijke. Ingrediënten zijn 100% biologisch.
Om te bestellen: www.adra.be
Zonder u kunnen we niets doen!
Een ziekenhuis in Jemen voor slachtoffers van het conflict, huisvesting voor lepralijders in
Mauritanië, voedsel en onderdak voor slachtoffers van de Cyclonen Idai en Kenneth in
Mozambique, behoorlijke sanitaire voorzieningen voor Rohyngia-vluchtelingen in
Bangladesh, ....
Aan het begin van dit seizoen gaat onze veldactie verder, dankzij uw steun!
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