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Geachte,
Droomt u ook, net als wij, van een mooie toekomst voor onze jongeren en wilt u ons daarbij helpen?
In een multiculturele samenleving die snel evolueert, willen wij harmonieuze relaties tot stand brengen, om te
groeien naar een vreedzame samenleving. Daarbij proberen we ieders talenten, speciaal die van de jongeren,
maximaal in te zetten.
We willen dit doen via het project Together4peace.
Vorig jaar bracht Gen Rosso, een internationaal artistiek gezelschap uit Italië, in coproductie met Starkmacher,
een Duits initiatief ter bevordering van relationele vaardigheden, samen met 120 jongeren uit ons land, de
Musical Streetlight op de planken. De voorstellingen van de musical vonden plaats op 12 en 13 mei 2012 in
Brussel.
Jongeren uit gans België – Nederlands-, Frans- en Duitstaligen, van verschillende culturen en religies – hebben
zich toen op deze musical voorbereid via workshops. Ze hebben ontdekt dat het mogelijk was om samen te
werken ondanks hun onderlinge verschillen, een ervaring die ze meenemen voor hun verdere leven.
Dit jaar gaat het project verder rond het theam “Let’s bridge”: bruggen slaan naar de andere. Op zaterdag 20
april 2013 worden zowel jongeren vanaf 12 jaar als volwassenen uitgenodigd, voor een bijzondere happening
rond opvoeding en relaties tussen jongeren en volwassenen in het Sint-Michielstheater te Etterbeek (Brussel).
Als bijlage vindt u meer informatie over het project. U kunt ook terecht op onze website
www.together4peace.be .
Met deze brief doen we een warme oproep om dit project financieel te ondersteunen met een overschrijving op
onderstaande bankrekening. Op aanvraag kunt u een factuur krijgen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw belangstelling en hopen op een gunstig gevolg.
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