Beste lezer,
Sedert de oprichting van Thope vzw eind oktober 2018 hebben we zes woningen in
huur en onderhuur. Maar daarover meer in onze Nieuwsbrief 3 die later volgt.
We zijn verplicht een pauze in te lassen vóór we meer huizen of appartementen
kunnen huren, vooral omdat we meer geld nodig hebben om waarborgen en andere
kosten te kunnen betalen.
Een benefietconcert is dus heel welkom.
De vzw Thope nodigt u graag uit op het benefietconcert voor vluchtelingen
op woensdag 8 mei om 19.30 u. in de Begijnhofkerk OLV ter Hoyen (Lange
Violettestraat, Gent).
Twee jonge Arabische muzikanten spelen werk van Bach, Schubert en Beethoven.
De violist, Hisham Khoury, uit Israël, en de pianiste, Angela Boutros, uit Syrië,
studeerden en speelden beiden onder meer met Daniël Barenboim.
Voor het goede doel worden tickets verkocht tegen 25 euro. Daarvan gaat 10
euro integraal naar de vzw Thope.
Wilt u erbij zijn? Schrijf dan tegen 1 mei 25 euro per ticket over op rekening
BE39 8915 0430 3919 van Thope vzw, met vermelding: 8 mei + aantal tickets
en uw naam.
Wij zorgen dat uw naam op een lijst terecht komt waarmee u een plaats wacht in de
kerk.
Natuurlijk: een gift is ook zeer welkom mocht u niet naar het concert kunnen
komen!
De jonge vzw Thope huurt betaalbare woningen om die tegen dezelfde prijs onder
te verhuren aan erkende vluchtelingen.
De bewoners worden verder bijgestaan door een vrijwilliger die als een goede buur
de mensen wegwijs maakt en, waar nodig op weg helpt in samenwerking met
allerlei diensten.
Per gehuurd huis moeten we in een waarborg voorzien; soms zijn er ook andere
kosten. Daar zijn financiële middelen voor nodig die we onder meer langs dit
kanaal zoeken.
We kijken ernaar uit u op die muzikale ontmoeting te mogen begroeten en danken u
bij voorbaat voor uw steun aan Thope.
Met de gift geeft u jong toptalent een podium en laat u ons toe binnenkort het
engagement voor een zevende woning aan te gaan.
Dank bij voorbaat!
Het Thope-team: Marc Bittremieux, Bernard De Cock, Els Goetghebeur, Marc
Janssen, Jos Van Gastel, Guido Vanhercke, Luc Vlerick, Ria Willems

www.thopevzw.be
PS U bewijst ons een dienst door deze uitnodiging verder door te sturen naar
mogelijke geïnteresseerden!
PS Voor een gift met fiscaal attest: BE79 7350 2082 0733 van vzw Sober voor
Anderen (met duidelijke vermelding ‘Thope’ en uw naam, voornaam en adres).
PS U kan ons ook op een andere manier steunen door huizen, diensten of middelen
te signaleren: laat het ons weten op samenthope@gmail.com

