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NAARDEN HELPT

ONTMOET VLUCHTELINGEN
& VRIJWILLIGERS
VERHALEN EN MUZIEK
GRATIS TOEGANG, VRIJWILLIGE BIJDRAGE
WITTE KERK, KON.WILHELMINALAAN 15 NAARDEN
29 NOVEMBER 20.00 UUR (ZAAL OPEN 19.30)
AANMELDEN: https://bwcteam329.nl/naardenhelpt of QR:

Kun je niet komen? Doe toch mee!
Doneer met “Naarden Helpt”
Ondersteund door de
Protestantse Gemeente
Naarden

.

Naarden Helpt
Als je land in oorlog raakt, de bommen vallen of je onderdrukt wordt door het regime,
dan is vluchten soms je enige uitweg. Vluchten betekent alles kwijtraken: je huis, je werk,
je vrienden, de vertrouwdheid met je dorp of de wijk van je stad. Echt alles.
Soms heb je tijd, vaak niet. Je grist een tas met wat spullen en.. weg, wèg!
Je weet niet waar je naar toe kunt. Je moet mensen vertrouwen die je niet kent.
Op 29 november horen we deze verhalen. Over pijn, verdriet en radeloosheid.
Over de stilte van het nergens thuis zijn. Over een land waar je heen gestuurd wordt
of denkt dat je er welkom mag zijn.

Helpers
Al sinds 2015 helpt Because We Carry (BWC) gezinnen, moeders, net bevallen vrouwen.
Op de Griekse eilanden, in Oekraïne, in Moldavië. Vrijwilligers die steun bieden waar
anderen zich afkeren.
BWC Vrijwilligers Team329 organiseert deze avond. In april waren we op Lesbos, sjouwden
ons een slag in de rondte, poetsten de opvangtrailer in het kamp en hielpen mee met
voedseldistributies. Een paar weken geleden hielpen we met een mega winterkleding
inzameling. Het transport is al gearriveerd op zijn bestemming!
We willen er zijn voor de ander die alles is kwijtgeraakt.
Geen dikdoenerij maar gewoon: handen uit de mouwen.

Programma

Vluchtelingen komen 29 november hun verhaal vertellen. Er komen musici.
Onze burgemeester Han ter Heegde komt ook.
We hebben het over het leven met elkaar in een vrij land. En we maken muziek,
met en voor elkaar omdat we mens willen zijn, van hart tot hart!

Doel

We zamelen geld in voor voedselpakketten, babypakketten en kledingpakketten.
Zoveel mogelijk. We brachten eerder al € 3.000,- bijeen. Geld dat nodig is om
direct te helpen, omdat het op dat moment het verschil maakt.

Avond
Dinsdag 29 november, 20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Adres: Witte Kerk, Kon. Wilhelminalaan 15 Naarden
Kom ook en laat ons even weten met hoe velen: familie, vrienden, buren of collega’s
van je werk. Meld je aan op https://bwcteam329.nl/naardenhelpt
Socials: BWCTeam329.nl en Facebook: BWCTeam329 Naarden Helpt – delen mag!
De toegang is gratis, de kosten van deze avond betalen wij zelf als Team329.
Jou vragen we om een bijdrage vanuit je hart.
Voor hen die jouw hart werkelijk nodig hebben!
Naarden Helpt – help mee.
Dankjewel!

