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Onze kring kent drie hoofddoelstellingen onder de noemers Cultus, Communio en Catharina.
Cathar
Wil je meer weten?
Surf naar www.catharinakringdiest.be

Veel leesgenot!

Beste vriendinnen en vrienden,
vrienden
"Met zeven aan een tafel, de grote tafel bij ons thuis", zingt
Johan Verminnen. Je krijgt
krijgt zo zin om aan te schuiven.
schuiven Samen
eten versterkt immers de onderlinge band.. Maar er is meer...
Met
et deze brief nodigen wij jullie met 7 x 7 x 7 vrienden en
vriendinnen vriendelijk uit tot deelname aan het

(H)eerlijk ontbijt .
(H)eerlijk
Wanneer: 4 maart 2018 vanaf 08 tot 12 uur.
Locatie : Campus Sint Jan Mariëndaalstraat Diest.
Het doel: een bescheiden bijdrage leveren om een groot probleem op te lossen.
Ons (H)eerlijk ontbijt mag er best zijn:
zi een "warme" sfeer, een gevarieerd aanbod,
eerlijke en lekkere producten,
producten aangename deelnemers en veel "helpende handen".
Dit initiatief dient een nobel doel: "de honger "uit
uit de wereld te helpen".
helpen
"Een
en druppel op een hete plaat"?
plaat
In je zetel blijven zitten is geen waardig alternatief. Maar toegegeven:
geven: het probleem is
groot: 815 miljoen mensen lijden honger, 2 miljard mensen zijn ondervoed en 1/3
van de totale voedselproductie
productie wordt verspild.
Maar.... Broederlijk delen richt dit jaar de focus op Oeganda
(35.873;000 inwoners). Het land bekleedt op de HDI rangschikking de 161 plaats op
187 landen. Samen kunnen we de Oegandese boeren helpen, zodat ze hun gezin
gez
kunnen voeden met voldoende, gevarieerd en gezond eten.
Deelnameprijs: € 10, Kinderen tot 12 jaar: € 4, tot 4 jaar gratis.
Kaarten te bekomen bij Paula Broeders: 0473 482107; M.L. Grooten:
013.313627 en Bernadette Bielen: 013.334032. (of
of via de mailadressen:
broeders.p@skynet.be
ml.grooten@skynet.be
bernadette.bielen@ telenet.be
Vriendelijke kringgroeten,
namens
amens de Algemene Vergadering:
Vergadering
het secretariaat.
Tel.013.333991 of 013.663721. E-mail:
E
secretariaat@catharinakringdiest.be
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