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Over Future4all
Beschermvrouw Riet de Wit
(wethouder gemeente Heerlen)
Het bestuur van Future4all wordt
gevormd door:
Ria Kicken-Koper (voorzitter)
Harry Hoogeveen (secretaris)
Sjoerd Hoogeveen
(penningmeester)
Joke Haubrich (lid)

Kunst voor Toubakolong
Kunstveiling 13 november

Rob Gulpen (lid)

U kunt Toubakolong helpen
Uw gift is welkom op rekening
15.93.26.141.
Future4All is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI)

Broederschool Molenberg, Kerkraderweg 7, Heerlen,
14 uur - 16.30 uur
Veiling

Programma

Future4all veilt zondagmiddag 13 november 2011 kunst van
bekende en minder bekende kunstenaars uit Parkstad en daarbuiten. Veilingmeester Frans Timmermans zal die middag het
onderste uit de kan halen om het beste bod voor al de veilingstukken binnen te halen. Alle opbrengsten van deze veiling
komen ten goede van de school, de leerkrachten en de kinderen in Toubakolong in Gambia.

13.00 uur Kijkuur in de aula

Wij zorgen ervoor dat kinderen tijdens de veiling op een aangename manier worden beziggehouden.

Wij danken allen die
ons werk in Toubakolong in de afgelopen
tijd financieel en
moreel hebben gesteund.

Samen met het dorpscomité heeft Future4all een programma
opgesteld dat Toubakolong binnen enkele jaren moet helpen
aan een volwaardige school, met doorgroei naar een brede
maatschappelijke voorziening, met geschoold en betaald personeel en met stromend water. De veiling helpt Future4all haar
programma met de dorpsbewoners uit te voeren.

Catalogus
De catalogus voor deze veiling wordt op dit moment samengesteld. Een deel van de veilingstukken is belangeloos ter beschikking gesteld door Riek Viehoff (Heerlen, 1951), dochter
van de in 1991 overleden Heerlense schilder Jean Viehoff
(www.jeanviehoff.nl). Behalve werk van Viehoff zelf komen
stukken onder de hamer van Ancion, Laudy, de Vries e.v.a. Een
ander deel van de werken wordt op dit moment nog verworven. De catalogus verschijnt begin oktober, op
www.future4all.org.

Oproep
Wilt u deze nieuwsbrief
blijven ontvangen? Zend
dan een e-mail aan
info@future4all.org

Kunstenaars die hun werk voor deze veiling belangeloos beschikbaar willen stellen en zo onze catalogus willen aanvullen,
nodigen wij hierbij uit. Neem snel contact op met
Rob Gulpen, 06 8321 93 97, info@future4all.org.
Behalve leidraad voor de potentiele koper is de catalogus een
mooie kans om je werk onder een groot publiek onder de aandacht te brengen.

14.00 uur Opening veiling
14.10 uur Start veiling
15.00 uur pauze, met optreden in aula Djembéband
Djumamosi, in gymzaal natje
en droogje
15.20 uur Voortzetting veiling
16.00 uur Tweede optreden
Djembéband Djumamosi.
16.00 uur Ophalen geveilde
stukken
16.30 uur Sluiting
Meer informatie: Rob Gulpen,
06 8321 93 97,
info@future4all.org

De Heerlense percussiegroep
Djumamosi is een uit zeer
enthousiaste leden bestaand
djembé ensemble dat traditionele West Afrikaanse percussie
ten gehore brengt. Europese
muzikanten die elkaar gevonden hebben in de Afrikaanse
muziek.

Stichting Future4all
Opscheumer 3
6311 AV Ransdaal
T 06 131 899 20
www.future4all.org
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Ook overtuigd dat elke euro in
Toubakolong op zijn plaats komt:
RABO 15.93.26.141
Stichting Future4all

Bezoek ons op het
web: www.future4all.org

Waarom ik Future4all bij u aanbeveel?
Riet de Wit over Toubakolong
en Future4all:
Waarom ik Future4all bij u aanbeveel? Ik kan heel slecht tegen
de onrechtvaardige verdeling
van rijkdommen in deze wereld.
Daar wil je toch wat aan doen?
En waar de overheid van het eigen land dat niet kan of wil, hebben wij een eigen verantwoordelijkheid. Ik ben er van overtuigd
dat gerichte, directe hulp aan
mensen, jong en oud, in arme
landen er toe doet en zoden aan
de dijk zet. In het bijzonder als
we inzetten op betere kansen
voor derdewereldburgers door
beter onderwijs. Daarom ben ik
erg blij met de plannen van
dorpsbewoners van Toubakolong, het door Future4all geadopteerde dorp in Gambia.
Daar maken de

bewoners zelf plannen en
willen zij onze steun voor de
uitvoering er van. Ik ben blij
dat ik u deze aanpak kan laten zien omdat zij zo afwijkt
van het oude clichébeeld dat
mensen in Afrika passief zouden zijn en in doorlopende
afwachting van onze ontwikkelingshulp. Deze actieve
dorpsbewoners in Toubakolong verdienen daarom al
onze steun. Om die reden
beveel ik Future4all bij u aan
en verwijs ik u graag naar
www.future4all.org.
Riet de Wit, wethouder gemeente Heerlen, beschermvrouw stichting Future4all

