Vrienden van SPERANZA,

Het SPERANZA-TEAM is eigenlijk super content… We hadden aanvankelijk gedacht dat ons theaterinitiatief een
eenmaligheid zou zijn en dat het eveneens vrij kleinschalig zou aangepakt worden… Het tegendeel is waar gebleken:
door het grote succes met het toneelstuk TANYA was / is onze groep unaniem enthousiast om dit theaterproject
verder te zetten. Ons enthousiasme werd ook voorstelling nà voorstelling door publiek en organisatoren
aangemoedigd.
En hier zijn we dan met een stand-van-zaken in verband met INGEBROKEN, een toneelstuk van auteur Eric
Verwijmeren. Dit stuk voldoet aan onze eisen: SPERANZA kiest uitsluitend voor stukken met een boeiende
verhaallijn én met een toegankelijke, rijke thematiek.
Uiteraard zijn wij door de toneelmicrobe ‘gebeten’… Maar dat is niet het enige. We zijn zot-content dat we ons via
ons theaterproject ‘mogen’ inzetten voor GOEDE DOELEN die jullie hebben uitgekozen! Er gaat haast geen dag
voorbij of we hebben het binnenskamers over die mooie, zinvolle GOEDE DOELEN die telkens het POSITIEVE in
onze samenleving accentueren. ’t Is dat POSITIEVE dat ons theatergezelschap omarmt!
Grote MERCI dat jullie ons die kans geven! Met het theaterproject INGEBROKEN zal SPERANZA in de periode tussen
februari en eind juni 2019 ten voordele van de volgende GOEDE DOELEN optreden:

1.
2.
3.
4.

de vzw KLOEN – zie www.kloen.be
vzw vriendenkring van de brandwondenpatiënten van het UZ Gent
de cliniclowns
’t kassietje – een plaatselijke werking van ‘welzijnsschakels’ met het doel van het organiseren van
ontmoeting tussen mensen met en zonder armoede-ervaring en het bieden van kansen aan mensen in
armoede – zie www.welzijnsschakels.be
5. het ontmoetingscentrum Sint Jan De Deo
6. in de welzijnsschakel ‘ûze plekke’ vormen vrijwilligers met armoede-ervaring en vrijwilligers zonder
armoede-ervaring één groep op basis van respect en gelijkwaardigheid – om de 14 dagen vinden die mensen
elkaar in waardevolle ontmoetingsmomenten in een geest van openheid, solidariteit en luisterbereidheid –
zie www.uzeplekke.be
7. het project Guatemala dat dit jaar door Broederlijk Delen gesteund wordt
8. het weeshuis TYSEA
9. vzw De Vleugels, een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking
10.het instituut BuBaO Zonnehart in Aartrijke – een school voor kinderen met een mentale beperking
11.de vzw De Lochting / Biobellopus – een dagbesteding binnen een bio-landbouwbedrijf voor mensen met een
mentale en/of fysieke beperking
12.het Holy Family Virika Hospital in Uganda
13.steun aan de werkgroep SONALI – India voor de afwerking sanitair in het gebouw met crèche, lokaal voor
bijscholing in het arme dorpje SONALI, ten noorden van West-Bengalen in India
14.steun aan de vzw KIEKAFOBEE en met name het project NOCTILUCA dat o.a. vakantiegelegenheden aan zee
biedt voor kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun familie.
15.de vzw NOWEDO, een vereniging die zich inzet voor doven en slechthorende mensen. Info op
www.newodo.be
16.ELOHIM, weeshuis in BOMBO - Oeganda

17.Special Education Professionals [SEP] is een groep BO-leerkrachten en therapeuten die families met een kind
met een beperking weerbaarder maken door training te geven in therapie interventie en educatie. Er worden
workshops georganiseerd voor ouders, verzorgers en brussen. Leerkrachten in het regulier onderwijs worden
opgeleid in inclusief onderwijs en de kinderen die daarvoor in aanmerking komen, worden begeleid. Pas
afgestudeerde BO-leerkrachten en therapeuten worden opgeleid in transdisciplinaire aanpak en werken
daarna in de SEP-projecten in de sloppenwijken in NAIROBI en geselecteerde rurale gebieden in KENIA – zie
website www.sepkenya.com

Ook voor ons tweede theaterproject blijven we aan onze basisprincipes trouw:
1. We brengen maximum 20 voorstellingen met inbegrip van de TRY OUT.
2. We spelen ‘nagenoeg’ gratis. Dit betekent dat elke organisatie alleen voor de volgende kosten instaat:
a. de kosten voor de opvoeringsrechten
b. SPERANZA rekent € 0,50 per betalende toeschouwer aan. Voor dit bedrag krijgt elke organisatie het
drukwerk. Dit omvat: affiches, flyers, toegangskaarten en programmablaadjes.
3. SPERANZA treedt uitsluitend voor ‘GOEDE DOELEN’ op. Elke organisatie bepaalt zelf haar goede doel en de
toegangsprijs.
4. De totale netto-opbrengst moet naar het ‘goede doel’ gaan.

En nee… wij worden niet plat gesubsidieerd… in tegendeel… onze vraag werd beleefd en vriendelijk op de lange
baan geschoven… en er komt gewoonweg geen antwoord meer op… Gelukkig hebben we vier sponsors die we hier
graag vermelden en oprecht danken:
-

HET VTI -BRUGGE
ARGENTA uw appeltje voor de dorst
CREDIMO SPAREN & VERZEKEREN Familie Devooght Torhout
SCHILDER- en DECORATIEWERKEN JASON FILEZ - Lichtervelde

En nee… nogmaals … wij worden niet plat gesubsidieerd… in tegendeel… onze vraag werd beleefd en vriendelijk op
de lange baan geschoven… en er komt gewoonweg geen antwoord meer op… Gelukkig heeft SPERANZA een Christ,
Danny, Dirk, Judith, Karel, Luc, Mick, Mieke en Rudy die ik hier graag vermeld en oprecht dank voor hun gratuite grenzeloze inzet!
Ondertussen zitten we helemaal niet stil. Weet je dat…
-

de leesrepetities op woensdag 13 juni al van start gingen
de echte repetities op woensdag 19 september startten
ons decor nagenoeg volledig klaar is
Christ en Dirk héél flink bezig zijn met het leren van hun tekst en dat ze het eerste bedrijf al ‘zonder brochure’
spelen… Amai… chapeau!
- het drukwerk een dezer dagen af zal zijn

SPERANZA staat weer voor een gevulde speelkalender met 20 inbraken in Roeselare, Oostakker, Ruddervoorde,
Ichtegem, Handzame, Brugge, Poperinge, Wevelgem, Klerken, Aartrijke, Ruiselede, Staden, Loker, Lichtervelde en
Zwevegem.

Dankbare & vriendelijke groeten,

Herman

