Een gezellige kunstveiling
Vijf jaar geleden vierden we ons 20-jarig bestaan. Bij die gelegenheid vond voor het eerst een gezellige
veiling plaats van kunst en voorwerpen, die gratis beschikbaar waren gesteld, door donateurs en sympathisanten. Ook nu - bij de viering van het 25-jarig bestaan - hopen we dat kunstenaars, die het ontwikkelingswerk van Stg. Jonathan met hart en ziel ondersteunen, bereid zijn werk voor dit goede doel af te
staan. Van harte nodigen we geïnteresseerden uit om contact op te nemen met Ben van den Oever
(benvdoever@gmail.com) of Angelo Verbrugge (angelo.verbrugge@gmail.com) van onze PR-commissie.

Thema van het kunstwerk
Stichting Jonathan staat model
voor het ondersteunen van jongeren met een verstandelijke
beperking in Zambia. Mondiale
solidariteit, samen delen en
internationale samenwerking
zijn kenmerken van ons werk. In
het beeldmerk zie je dit terugkomen waar handen ineengrijpen
en over werelddelen heen - op
basis van gelijkheid - wordt
samengewerkt.

Jonathan Nieuws © is de periodieke
nieuwsbrief van Stichting Jonathan.
Adres Rijksweg 14-L, 6267 AG Cadier en
Keer
T
[043] 407 32 97
E
stichtingjonathan@xs4all.nl
W
www.stichtingjonathan.nl
Productie HBPR.nl
Druk hoenenenvandooren.nl
Donaties Stichting Jonathan kunt u
ondersteunen via een sponsoractiviteit of
een financiele bijdrage op:
IBAN NL53 rabo 0138 7468 34
BIC rabo nl24
Stg. Jonathan is door de
Belastingdienst erkend als
ANBI-instelling.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.
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Uitnodiging voor Jubileumviering op 4 oktober

‘Jonathan’ bestaat een kwart eeuw
vloed waarover wij hier in Europa
beschikken, delen met de minderbedeelden in de derde wereld
en dat alle geld dat we verwerven, beschikbaar komt voor het
CBR-project in Zambia. We bieden ook geen mogelijkheid voor
expositie van werk, omdat de viering immers maar een dag duurt.

Ook bestaand werk
Natuurlijk willen we ook graag
reeds bestaande kunstwerken
veilen. Maar extra mooi is als het
thema van het kunstwerk een
relatie heeft met ons mooie werk
in Zambia.

Inschrijfformulier

[Colofon]

met een verstandelijke beperking in Zambia

Nieuwsbrief van de Stichting Jonathan

Publiciteit kunstenaars
De namen van alle medewerkende kunstenaars worden duidelijk
vermeld in de publiciteit. En
natuurlijk zijn de kunstenaars
onze gasten bij de jubileumviering. Voor alle duidelijkheid:
Stichting Jonathan koopt geen
kunstwerken aan en kan ook
geen vergoeding geven voor te
maken kosten: het principe is
dat we samen vanuit de over-

JONATHAN

Bevordering van de zorg voor kinderen en jongeren

Natuurlijk willen wij u feestelijk ontvangen met een kop koffie en een
goed stuk vlaai. Daarvoor moeten wij wel even weten of we op u mogen
rekenen. Meld u daarom vóór 20 september even aan. Dat kan door het
opsturen van deze strook naar Hanneke Aalders van de PR-commissie:
Kastanje 39, 5682 GX Best. Of nog eenvoudiger, stuur haar een mailtje:
h.vandegraaf-aalders@hotmail.com.

Ja, ik kom graag naar het jubileumfeest!
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Email:
Functie/relatie*:

Op 4 oktober viert Stichting Jonathan het zilveren jubileum. Dat betekent dat we met zijn allen
- donateurs, bestuur, commissies en projectmedewerkers in Zambia - al een kwart eeuw dat mooie
ontwikkelingswerk in Zambia mogelijk maken. Natuurlijk laten we deze mijlpaal
niet ongemerkt voorbij gaan. We maken er een warm feest van. Wij hopen u
WANN
en iedereen die ons werk een warm hart toedraagt, te ontmoeten. Blokkeer
EER?
Z
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PROGRAMMA
De jubileumviering is op zaterdag 4 oktober tussen 11.00 en 17.00 uur in
het hoofdkantoor van Stichting Radar, Randwijcksingel 35 in Maastricht.
Het programma bevat vier hoofdlijnen:

Hoofd
ge b
Randw ouw RADAR
,
ijcksin
Maast gel 35,
richt.

1. ONTMOETINGEN

3. WORKSHOPS

4. KUNSTVEILING

We verwachten heerlijke ontmoetingen met een honderdvijftigtal
donateurs, vrijwilligers en [oud]
medewerkers.

Verschillende workshops, waaronder een met zuster Florence
Ngosa, onze Zambiaanse coördinator van het project in Zambia
[onder voorbehoud].

Onder leiding van veilingmeester
Piet Reijer vindt een veiling plaats
van kunstwerken. Deze worden
voor het goede doel beschikbaar
gesteld door heel wat kunstenaars.

2. TOESPRAKEN
Feestelijke toespraken door:
• De gedeputeerde Zorg van de
Provincie Limburg, Peter van Dijk.
• De Zambiaanse ambassadeur
voor Nederland & België mw.
Grace Musonda Mutale Kabwe
[onder voorbehoud].
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