www.zambridgesenanga.org

contact: zambridge.senanga@planet.nl
Eemnes, december 2012

Geachte donateur of anderszins belangstellende,

Graag willen wij u uitnodigen voor een benefiet concert op zaterdag 19 januari 2013 in de
Keizersgrachtkerk in Amsterdam, Keizersgracht 566, vanaf 14 uur.

Dit muziek programma organiseren wij om geld op te halen voor een van de projecten van
Stichting Zambridge Senanga, nl de Maxanaedi Community School in Senanga, Western
Province, Zambia.
Uit uw zak betalen we het dak

Deze school is met steun van onze stichting opgericht in 2001om kinderen van AIDS ouders
van de straat te houden en onderwijs te geven. De school is gebouwd van lokaal materiaal,
zoals riet, leem en houten palen. Na een aantal jaren van leerlingengroei en stafontwikkeling
zijn we in 2010 begonnen met de bouw van een stenen school, zodat de school in aanmerking
kan komen voor volledige erkenning door de Zambiaanse overheid. Het bouwwerk is
gerealiseerd met behulp van een eenmalige subsidie van Cordaid, maar helaas bleek het niet
voldoende om het dak erop te krijgen. Het geld dat daarvoor nodig is bedraagt ongeveer €
9000. Daarvoor zijn wij nu een actie gestart waarvan dit muzikale evenement er een is. De
Wilde Ganzen hebben toegezegd 55 % toe te voegen aan de opbrengst.
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In de bijlage vindt u meer informatie over het bouw project en Zambridge Senanga.
Als toegangsprijs vragen wij een minimum van € 15 per persoon; uiteraard is elke extra
bijdrage zeer welkom.
Het voorlopig programma op zaterdag 19 januari in de Keizersgrachtkerk ziet er als volgt uit:

13.30 uur

Binnenloop met koffie/thee

14.00 uur

Welkom door voorzitter Jan de Waard

14.15 uur

Eerste optreden
Niek de Vente, piano (programma wordt nader bekend gemaakt)

14.45 uur

Tweede optreden
Kwintet aan het IJ: Johan Olof, viool; Edwin Praat, viool; Anne Meyer,
altviool; Martine van den Akker, altviool; Marije de Waard, cello
(W.A.Mozart)

15.15 uur

Pauze, koffie/thee

15.45 uur

Derde optreden
Trio Madeleine Steigenga, fluit; Mineke Laman, fagot; Agnes Hoeksma, piano
(muziek wordt later bekend gemaakt)

16.15 uur

Vierde optreden
Blaas-octet Het Poorters Ensemble (Rondino van L. van Beethoven, Partita van
J.N. Hummel en W.F.E. Bach)

16.45 uur

Sluiting

Graag zien wij u op 19 januari in de Keizersgrachtkerk.
Hartelijke groet, Jan de Waard,
voorzitter Stichting Zambridge Senanga

zal 55 % toevoegen aan de opbrengst
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