Benefietavond

Van Dromen naar Doen

5 jaar

Op Reis

Zaterdag 1 oktober 2016, 19.00 uur, Radio Kootwijk
Ga met ons op reis en ontdek waar jouw reis naar toe gaat. Laat jezelf
verrassen op deze sprankelende avond die niet alleen jouw droom, maar
ook die van Nepalese jongeren mogelijk maakt.
Op droomlocatie De Theaterloods in Radio Kootwijk met muziektheater,
het reisbureau voor de ziel, een dromenveiling en koffers vol inspiratie.
Koop voor €100,- een sponsorkaart en maak (je) dromen waar.

Programma benefietavond

19.00 Discovery. Verrassende ontvangst door mevrouw Reiziger en Nederlandse
Questers uit Nepal. Wegdromen bij kleine heerlijkheden van traiteur Délicat.
19.30 Discovery. Welkom door gastheer Walter Supèr met een reis door vijf jaar
Mountain Child Care en start van je eigen reis.
20.00 Dream. het Reisbureau voor de ziel presenteert 5 nieuwe bestemmingen:
Vitalië Wil je meer bewegen? Voel je veerkrachtig na een karateworkshop met onze
mystery guest met zwarte band uit Nepal.
Greenery Werk maken van je voornemen om gezonder te eten? Leer slow juicen!
Pecunia Effectief ondernemen? Volg een college ‘gebruik je sterke punten’ van
organisatiepsycholoog Marga Rijken en talentonderzoeker Suzan Sterk.
Pleasure island Weer meer plezier maken? Leer een vet spel met Quester Merel.
Privilege Indringend ervaren waar je dankbaar voor bent? Loop de privilege walk.
20.45 Dream. Muziektheatervoorstelling van Productiehuis Plezant: Reis naar je bestemming
21.15 Design. Dromenveiling om te gaan doen waarover je droomt. Met onder andere:
een kinderfeest met topactrice, 3 coachsessies van een Co-Active® coach, een zeiltocht,
een kookworkshop, een beeldhouwwerk op verzoek, een weekendje weg, workshop
spiegelen met paarden en... deelname aan een 6-daagse Quest Trek in Nepal.
Kortom: kom goed voorbereid naar de dromenveiling ;-)
22.30 Destiny. Afsluitend lied van Productiehuis Plezant om de eerste stap te zetten
om dromen waar te maken.
23.00 Einde

De volledige opbrengst gaat naar Mountain
Child Care. Samen maak je mogelijk dat
tientallen Nepalese jongeren die geen
ouders hebben een tot drie jaar durend
persoonlijk leiderschapsprogramma
van Mountain Child Care kunnen volgen.
Daarmee leggen ze een solide basis voor
een betere toekomst.

5 jaar

5 jaar Mountain Child Care
We vieren het 5-jarig bestaan van Mountain Child Care graag
met jullie met een groot feest. En we stellen onszelf maar
ook jou de vraag: “Wat wil ik worden als ik later groot ben?”.
Dromenveiling Van Dromen naar Doen
Omdat het zoveel lef vraagt om een droom te realiseren,
helpen we je een handje met 30 buitenkansjes. Welke
hoogste bieder gaat er deze avond naar huis met deelname
aan een Quest Trek in Nepal? ’ Van coachopleiding tot
koe-knuffelen en van een kookworkshop in de mooiste
kookstudio van Nederland tot golfen en lunchen op een 18holes baan: alles gaat eruit. Pak die kans! De veilingmeester
zorgt ervoor dat iedereen die wil aan bod komt.
Productiehuis Plezant speelt: Reis naar je bestemming
Productiehuis Plezant herbergt een keur van topacteurs
en muzikanten waarmee bijzondere theatervoorstellingen
worden gemaakt over werk, leven en liefde. Speciaal voor
vandaag stellen zij een kort programma samen over ‘reizen
naar je bestemming’ Uitdagend, inspirerend, ontroerend,
oftewel: Plezant speelt!

Praktisch Zaterdagavond
1 oktober 2016
19.00 uur - 23.00 uur
De Theaterloods, Radioweg 1 (gebouw G)
7348 BG Radio Kootwijk, Veluwe.
Route negeer navigatie! Download de routebeschrijving op
http://www.detheaterloods.nl/adres/
Sponsorkaart €100,- per stoel, meer mag natuurlijk ook.
Meld je aan en ontvang het veilingboek voor de
Dromenveiling. Aanmelden kan op verschillende manieren:
• via de Facebookpagina van Mountain Child Care
• door een email te sturen naar Marianne van Wetter:
marianne@mountainchildcare.org
• Telefonisch: 06-22 047 996
• of door direct een sponsorbijdrage over te maken
op Triodosbankrekeningnummer NL21 TRIO 0776
4579 85 t.n.v. Stichting Mountain Child Care o.v.v.
benefiet, naam, emailadres en aantal kaarten.
1 sponsorkaart kost €100,-.

