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Beste Davidsfondsers, 

Bij de start van het nieuwe werkjaar vragen we traditioneel om jullie lidmaatschap te hernieuwen.  

Misschien heeft je bestuurslid de Cultuurgids 2019 - 2020 al bezorgd, zoniet mag je deze in de 

komende dagen verwachten.  

 

Er zijn nu drie formules om lid te worden :  

1. Je kiest voor minimum 40 EUR aan boeken uit de cataloog.  

2. Je betaalt gewoon het lidgeld van 40 EUR, zonder boeken. 

3. NIEUW  ---  Je koopt één of meerdere schoolbib-bonnen, die je zelf aan een school van jouw 

keuze kan bezorgen en waarmee de school boeken kan aankopen. Je kan de bon ook aan ons 

bezorgen en dan bezorgen wij die aan een school.  

Bij elk van deze formules ontvang je een Davidsfonds Cultuurkaart, waarmee je kan genieten van 

talrijke voordelen. De volledige beschrijving daarvan vind je in de Cultuurgids. Het loont de moeite 

om die eens grondig door te nemen !  

 

Je kan ons je keuze op 3 manieren bevestigen : 

1. Je komt naar ‘Vers Geperst’ op zaterdag 21 september 2019 vanaf 16u  in de refter 

van het IKSO (Middenstraat 10). Je kan daar de boeken inkijken en een babbeltje slaan bij 

een drankje dat wij jullie graag aanbieden.  

2. Je stuurt je keuze door naar info@davidsfondsdenderleeuw.be. Vermeld het nummer en de 

titel van de boeken die je kiest voor je lidmaatschap. Wij sturen je een mailtje terug met de 

bevestiging van het te betalen bedrag.  

3. Bezorg je formulier aan je bestuurslid of spreek met hem af wanneer hij het mag komen 

ophalen. 

Je kan je de bijdrage voor je lidmaatschap cash betalen aan je bestuurslid of overschrijven 

op rekeningnummer BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw.  
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Graag vragen wij jullie ook om  

wat publiciteit te maken voor het Davidsfonds. 

Als je zelf je keuze hebt gemaakt, gooi je Cultuurgids dan niet weg.  Geef hem door 

aan familie, vrienden of kennissen.  Op die manier krijgen ook zij te zien waar het 

Davidsfonds voor staat. Hebben ze interesse, laat het ons dan weten. Eén van onze 

bestuursleden gaat dan graag eens bij hen langs. 
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We nodigen jullie alvast uit voor onze volgende activiteiten 

 
met Cantar 

op zaterdag 21 september om 20 uur  

Om een swingende start te maken van ons werkjaar, nodigen wij op “Vers Geperst”  het 

Denderleeuw vocaal ensemble Cantar uit.  

Onder leiding van dirigent Filip Vanacker brengen zij ons een ontspannende avond met 

fragmenten uit gekende musicals, van het ontroerende Cats, Evita en Phantom of the Opera over 

de Lion King, Oliver en ’14-’18 naar het opzwepende West Side Story, Grease en Mamma Mia.  

Het concert heeft plaats in de feestzaal van het IKSO, Middenstraat 10 te Denderleeuw. De kaarten 

voor het concert kosten 8 EUR, een drankje inbegrepen. Stuur een mailtje naar 

info@davidsfondsdenderleeuw.be om je kaarten te bestellen.   

 

 

Ethiopië-dag 
in samenwerking met “Buge Bouge” 

op zaterdag 19 oktober van 15.00 uur 

 

De Ethiopië-dag heeft plaats in ontmoetingscentrum “De Palaver”, Seringenlaan 1-7 in Denderleeuw. 

Vanaf 15 uur bent u er welkom voor een Ethiopische koffieceremonie (doorlopend tot 18 uur).  Om 

15.30 uur en 16.30 uur is er een uiteenzetting door Thereza De Keersmaecker over “Reizen in 

Ethiopië”. Daarnaast is er nog een tentoonstelling “Forgotten beauty of Ethiopia”, een boekenstand 

“Afrika, Ethiopië”, een stand met Ethiopische producten en een adoptie-infopunt.  

 

Vanaf 18 uur is er een Ethiopisch buffet, verzorgd door restaurant Little Ethiopia. Voor dit buffet kan 

u vooraf inschrijven via mail naar info@davidsfondsdenderleeuw.be. De prijs bedraagt 15 EUR en 

kan overgeschreven worden op rek.nr BE48434416850127 van Davidsfonds Denderleeuw. 

 
 

     Met vriendelijke groeten vanwege het bestuur 

“Buge Bouge” is een initiatief van Thereza en haar pleegouders Peggy en 

Paul, lid van onze Davidsfondsafdeling. Buge is een klein dorpje in het Zuiden 

van Ethiopië. Thereza werd er in 2002 geboren, in 2009 werd ze geadopteerd 

en kwam ze in België wonen. Samen met haar Belgische mama Peggy en papa 

Paul keerde ze in 2012 voor de eerste keer terug naar haar Ethiopische 

familie. Tijdens hun bezoek in 2018 groeide bij Thereza het verlangen om 

meer voor haar geboortedorp te doen dan alleen maar af en toe op bezoek te 

gaan. Daarom richtte ze ‘Buge Bouge’ op. 
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