
Organisatiecomité: Eric Visser (Children Asking), Stan Uyland en Jet Weigand (GIDSnetwerk), Erik Smithuis en Sjaak de Winter

UITNODIGING GALA-AVOND 2019 
25 maart 2019  -  AFAS Theater  -  Leusden

van Children Asking & GIDSnetwerk foundation

Lectori salutem! 

De besturen van Children Asking en 

GIDSnetwerk hebben de eer u uit te 

nodigen voor de Gala-Avond op 

maandag 25 maart 2019 in Leusden. 

Op deze avond staan de kinderen in de 

Braziliaanse favela’s centraal. Wij hopen veel 

geld op te halen voor het project in Raposa 

(klik hier voor een impressie). 

Wij hebben uw hulp daarbij nodig. 

Graag ontvangen wij u op deze bijzondere avond in het AFAS 

Da Vinci Theater, waar we u een schitterend programma zullen aanbieden. 

U kunt dit doel steunen door voor € 1.500,- een tafel af te nemen met 10 

couverts voor uw gasten, of een losse couverts ad € 150,-.  De avond wordt 

muzikaal verzorgd door de prachtige en internationaal vermaarde vocaliste 

Maria Markesini die zichzelf op de piano begeleid. 

De avond staat onder de bezielende leiding van tv persoonlijkheid Jan van 

den Bosch. Top ondernemer en inspirerende leider Erik Smithuis treedt ook 

dit jaar weer aan als veilingmeester en zal wederom bijzondere en aantrek-

kelijke kavels presenteren en verkopen aan de hoogste bieder. 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld en wij begroeten u graag 

tijdens dit fantastische evenement. 

Optioneel voorprogramma
wel even vooraf aanmelden

16.00 Ontvangst deelnemers aan 

AFAS (Disney) Tour

16.30 Start AFAS Tour

17.30 Ontvangst overige gasten Gala-Avond

17.50  Worden allen verwacht 

aanwezig te zijn

Programma Gala-avond
18.00 Opening en welkom in het theater door Jan van den Bosch 

en Herman Zondag 

Muzikale bijdrage Gospel Choir G-Roots - www.g-roots.nl

Interview voorzitters Children Asking (Eric Visser) en GIDSnetwerk (Stan Uyland)

18.45 Diner in restaurant

20.00 Theater - vervolg programma

Inspirerende bijdrage Piet Mars

Muzikale bijdrage Maria Markesini - www.mariamarkesini.com 

Veiling door Erik Smithuis

21.45  Dessert 

22.15  Uitslag opbrengst Gala-avond en koffi e

22.30  Einde programma 

MELDT U AAN VIA 
gala-gidsnetwerk@childrenasking.org. 

Wij danken sponsor AFAS voor het mede 

mogelijk maken van deze avond.

https://www.youtube.com/watch?v=oqFZjcJIR3c&feature=youtu.be

