
STEUNEN VIA EEN GIFT

FUNDRAISING DINNER
ZUIDACTIE BROEDERS VAN LIEFDE

20 april 2023 - Bierbeek

INSCHRIJVING (graag vóór 12 april)

Gelieve online in te schrijven via www.fracarita-belgium.org/fundraisingdinner/ of scan de 
QR-code met uw smartphone. Vragen? Stuur een mailtje naar info@fracarita.broedersvanliefde.be
of bel ons � jdens de kantooruren op het nummer 09 398 70 50.

Kan u niet deelnemen aan het fundraising dinner, maar wil u de Zuidac� e van de Broeders van Liefde toch 
steunen? Dan kan u een gi�  overmaken op het rekeningnummer van Fracarita Belgium BE51 4459 6281 2162
(BIC: KREDBEBB) met mededeling "Zuidac� e 2023". 

Als uw bijdrage € 40 of meer bedraagt, ontvangt u volgend jaar een fi scaal a� est. Via de belas� ngen krijgt u maar
liefst 45% terug op het totaal van de gi� en. Een gi�  van € 100 kost u op die manier slechts € 55. Voor het 
inschrijvingsgeld van het fundraising dinner kunnen we u geen fi scaal a� est bezorgen. 

Zin in een vleugje magie op een bord?

kom dan naar ons...



ALL-IN FUNDRAISINGPRIJS:
€ 100 per persoon

We nodigen u graag uit voor het achtste fundraising dinner van Fracarita Belgium, 
de ngo voor interna� onale samenwerking van de Groep Broeders van Liefde. Op 
donderdag 20 april 2023 schuiven we aan tafel in Bistro De Borre in Bierbeek. 
Daarmee steunt u onze Zuidac� e "Down in Afrika" (www.zuidac� e2023.org).

Raf De Rycke
Voorzi� er vzw Organisa� e 

Broeders van Liefde

PROGRAMMA
Donderdag 20 april 2023

19.00 u:

19.45 u:

LOCATIE:
Bistro De Borre
Wijnenberg 2
3360 Bierbeek

MENU incl. water en wijn
Vegetarisch menu mogelijk op aanvraag

Recep� e met cava/appelsap* vergezeld van een 3-tal 
seizoensgebonden hapjes

 -
Ambachtelijke aspergekroketjes op een slaatje van 

aspergepunten, gekruid met lokale mosterd De Ster 
-

Varkenshaasjes van een lokale boer met een kleurrijk 
groentenpalet*, dragonsaus en huisgemaakte 

aardappelkroketjes*
-

Rabarberstrudel* met kaneel 
hoeve-ijs* en frambozencoulis

- 
Koffi  e

*a� oms� g van sociale onderneming De Winning

Ontvangst en welkomstrecep� e in de 
exposi� eruimte van het cultureel centrum

Welkomstwoord
Campagnefi lm Zuidac� e "Down in Afrika"
Gezellig tafelen

De Zuidac� e van dit jaar focust op kinderen met het downsyndroom in 
Congo. Kinderen die eerst als een vloek voor het gezin werden gezien, worden 
“omgetoverd” tot kleine superhelden: de magie van de Ecole de Vie!

Bistro De Borre is een samenwerking tussen enerzijds de gemeente Bierbeek en 
anderzijds de sociale onderneming De Winning en Zorggroep Sint-Kamillus van 
de vzw Organisa� e Broeders van Liefde. De mensen die er werken vinden op de 
gewone arbeidsmarkt minder makkelijk een job. 

Sluit u zich aan bij onze campagne “Down in Afrika”? Schrijf u dan meteen in voor 
ons fundraising dinner (zie achterzijde). We kijken heel erg uit naar uw komst! 

Br. Veron Raes                                                        
Voorzi� er vzw Fracarita Belgium
Regionale overste Broeders van Liefde                  


