
 

 
It always seems impossible, until it’s done  

                
Voorzitter/Présidente : 
Marlise Binder, Laarstraat 10, 9170 Sint-Gillis-Waas, T. 03/770.59.10, G. 0477/26.72.36,  e-mail :marlisebinder@gmail.be 
Secretarissen/Secrétaires : Brigitte Slegten, brigitte-slegten@telenet.be; Marie-Madeleine Respen, marie-madeleine.respen@skynet.be 

 

Axelle 
Red 
 

 un coeur comme le mien 25 november 2011, 20u30 
concertavond in say NO to trafficking, theater “De Roma”, Antwerpen-Borgerhout 

Bestelbon inkomkaarten     € 28.- p.p. 
Steunkaart      € 15.-  
 

INTERNATIONALE DAG TEGEN UITBANNING VAN GEWELD TEGEN VROUWEN 
Soroptimist International  België heeft ervoor gekozen om de volgende jaren al haar aandacht te richten op de problemen die 
verband houden met mensen/vrouwenhandel, geweld tegen vrouwen en kinderen (in het bijzonder meisjes).  
Een wijdvertakt kwaad dat jaarlijks wereldwijd 800.000 slachtoffers maakt en na drugs- en wapenhandel de meest lucratieve 
criminele activiteit is. 

 
Wij vragen u : steun  de 4 projecten die op het Belgisch terrein bezig zijn. 
  Sensibilisatie door 
Hoe :  aanwezig te zijn op 25 november 2011 met familie, vrienden en kennissen. 

Wij verkopen broodjes die avond, steun ons programmaboekje aan de inkom. 
Hebt u een sponsor? Hartelijk dank (documenten in bijlage) 

Treuzel niet       Bestel kaarten aan 28.- € (officiële prijs van ‘de Roma’) deadline  reservatie 7/11/11 
                             Kaarten alleen aan personen verkopen die echt aanwezig zullen zijn 
                            (wij , de directie van ‘de Roma’ en Axelle Red hebben niets aan lege stoelen). 
 Denk na            en verkoop liever steunkaarten aan 15 € aan iemand die niet kan komen en wil steunen. 

 Wij willen 440 kaarten verkopen – De Roma heeft 1600 plaatsen – 
Soroptimisten krijgen de balkonzetels voor hun eigen publiek!  

 
Soroptimisten keren terug naar ‘De Roma’.  De Antwerpse Clubs engageerden zich voor het restaureren van de Art Deco 
koepels, in het kader van “Patrimoniumbescherming” SIE thema, 2004-2006 zetten zij zich in.  Er ontstaat een 
samenwerkingsproject  met de lokale bevolking, de artiesten en de lokale bedrijven en de overheden “red DE ROMA”.  Een 
moeilijke weg die tot op de dag van heden nog niet afgewerkt is.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wij bestellen en betalen (er worden geen kaarten in voorraad gegeven) Ma 7 november laatste dag! 
Kaarten worden afgehaald aan de inkom op de avond zelf, en/of volgens telefonische afspraak met 
secretariaat SIB ! 
Bankoverschrijving aan :    Soroptimist International België nr : 634 – 2791101 – 94 
Met tekstvermelding :   CLUB NAAM –  bv. :   8 x DEROMA 25-11-11  € 224.- 
                                                   CLUB NAAM -   bv. :   2 x STEUN 25-11-11   €   30.- 
Te sturen naar Brigitte Slegten : brigitte-slegten@telenet.be 
Naam Club Aantal Kaarten Axelle Red  Prijs € Totaal € 

                    28.-  

    

Naam Club Aantal Steunkaarten Prijs  Totaal 

  15.-  

    

Wij van het nationaal bestuur SIB  en Payoke, Antwerpen;  Pag-Asa, Brussel; Sürya, Liège  
en Samilia Foudation, Sophie Jekeler, danken voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groeten 
Marlise Binder, voorzitter SIB 


