Aankondiging Benefietdiner
Donderdagavond 10 oktober 2019
Kiwanis Club Leeuwarden organiseert dit jaar voor de derde maal een
fantastisch benefietdiner bij Restaurant Wannee om tal van activiteiten van
Humanitas Leeuwarden te ondersteunen. Activiteiten voor kinderen en
jongeren die om financiële, sociale of medische redenen kwetsbaar zijn en
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld: maatjesprojecten,
kindervakantieweken, huiswerkbegeleiding etc. De netto opbrengst van
deze avond komt volledig ten goede aan Humanitas waarmee we voor
een langere periode een samenwerkingsrelatie zijn aangegaan.
Met Wannee bieden wij u een streek- en seizoensgebonden diner van
culinair hoog niveau in een gastvrije ambiance, gevarieerde intermezzo’s,
muziek en onze befaamde veiling. En ontmoetingen met
vertegenwoordigers uit bestuur, politiek, bedrijven en maatschappelijke
organisaties. En gewoon met elkaar en met ons: www.kiwanis.nl/leeuwarden.
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het
verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het
motto van Kiwanis is "serving the children of the world". Op vele manieren dragen de
vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.
Reserveer deze datum vanaf 18:00 uur alvast in uw agenda. Na de zomervakantie
kunt u zich inschrijven zodat ons doel uw doel wordt, waardoor kinderen en gezinnen
de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.
De Vereniging Humanitas is een landelijke
vrijwilligersorganisatie die mensen helpt om op eigen kracht
iets aan hun situatie te veranderen. De hulp is gratis en altijd
in de buurt met ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor
iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor ons het
allerbelangrijkst. Dat onze deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een
Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.' Onze vrijwilligers staan
naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschap en
gezelschap. Informatie Humanitas Leeuwarden: www.humanitas.nl/leeuwarden

