
FUNDRAISING DINNER
Fracarita Belgium & Fracarita International

9 november 2017

FUNDRAISING-PRIJS:  

€ 100 p.p.

Fundraising dinner 2017
Met groot genoegen nodigen wij u uit op het  
vierde  fundraising dinner van Fracarita 
Belgium en Fracarita International, de 
ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking 
van de Broeders van Liefde, op donderdag 
9 november 2017.

Epilepsie, meer nie! 
Dit jaar vraagt Fracarita Belgium aandacht 
voor het lot van Afrikaanse jongeren met 
epilepsie, ook wel de “vallende ziekte” 
genoemd. Vaak moeten ze opboksen tegen 
heel wat vooroordelen en misverstanden. 
Toch kunnen de meeste mensen met 
epilepsie een perfect normaal leven leiden. 
Met medicatie kunnen de aanvallen meestal 
onderdrukt worden. Mensen kunnen opnieuw 
werken, studeren, een gezin stichten ... een 
echte toekomst uitbouwen! Want epilepsie is 
een medisch te behandelen aandoening, meer 
niet... 

   Fundraising dinner
    Via deelname aan ons fundraising dinner 
             kunt u zelf ook een steentje bijdragen aan 
                de aankoop van medicatie, EEG-toestel-

len en het organiseren van sensibilisatiecam-
pagnes. Restaurant Huyze De Baere steunt 
onze actie, waardoor we ongeveer de helft van 
wat u betaalt voor het gastronomisch fundrai-
sing dinner kunnen investeren. 

Indien u niet kunt deelnemen aan het 
fundraising dinner, maar u dit project toch 
wenst te steunen, kunt u een fiscaal aftrekbare 
gift overmaken op het rekeningnummer 
van Fracarita Belgium (meer info op de 
antwoordkaart in de bijlage).

We hopen u alvast te mogen verwelkomen op 
donderdag 9 november!

Br. dr. René STOCKMAN,  
Generale Overste Broeders van Liefde  
Voorzitter Fracarita Belgium en Fracarita 
International 

Gastronomisch 
menu*

Baron de Clermont 
met fijne hapjes

-
Gamba’s op de plancha, 

bereiding van pastapareltjes 
-

Fazant met gecarameliseerde 
garnituurtjes, wilde zwammetjes, 

aardappelsoepjes, fine 
champagnesaus

-
Crème brûlée

-
Koffie met zoetjes

* inclusief aangepaste wijnen

Programma
Donderdag 9 november

19.00 u.: Ontvangst en 
welkomstreceptie

19.45 u.: Opening van de avond 
en toelichting door Br. dr. René 
Stockman; Gastronomisch diner; 
campagnefilm Zuidactie.

23.00 u.: Einde

Locatie: 
Restaurant Huyze De Baere
Noordstraat 66
9990 Maldegem

“Steun de Zuidactie van de Broeders van Liefde.
Zodat we elke jongere met epilepsie medisch 
kunnen behandelen, ook in Afrika. Help hen ook 
van hun stigma af. Want ‘t gaat hem om epilepsie, 
meer niet…”
- Dr Eric Kwakya, Bukavu, DR Congo -


