EEN AVOND MET

Lisa del Bo
YAR Vlaanderen richt zijn aanbod op jongeren tussen 15 en 21 jaar met
een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen.

De opbrengst van het concert gaat naar coaching en|of studiefinanciering van jongeren uit Bilzen.

0495-23 59 69
WWW.WAGE.BE

VU: Katrien Himpens, Luikersteenweg 66, 3500 Hasselt

YAR Vlaanderen biedt deze jongeren een kans om hun leven terug op de
sporen te krijgen. Daarbij staan twee programma’s centraal – YAR Wonen
en YAR Coaching. De programma’s laten jongeren ervaren dat zij zelf
verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Niemand anders. En dat het maken
van bewuste keuzes de eerste stap is om hun leven of woonsituatie zélf
in handen te nemen. Het programma wordt mee mogelijk gemaakt door
een ruim netwerk van vrijwillige medewerkers, partners en professionele
medewerkers. Zij dragen bij tot het vloeiend radarwerk van YAR Vlaanderen.
YAR Vlaanderen maximaliseert de kansen voor de jongeren die aan het
YAR programma deelnemen, en stelt alles in het werk opdat jongeren
zich kunnen focussen op hun traject. De focus van jongeren kan op die
manier in de eerste plaats blijven op de drie persoonlijke doelen die ze
voor zichzelf hebben vooropgesteld. Wil je meer informatie of wil je YAR
Vlaanderen steunen als vrijwillige medewerker of met een gift? Meer info:
koen.froberg@yarvlaanderen.be of 0495 572 482.

Engagement klinkt als muziek in de oren. Zeker voor mensen en organisaties die
een positieve kracht in de samenleving willen zijn. Dat geldt voor Soroptimist
International Club Hasselt en voor YAR Vlaanderen. Zij slaan de handen in
elkaar voor de jongeren van Bilzen die het moeilijker hebben. De talentrijke
Lisa del Bo doet haar muzikale duit in het zakje.

VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021
PAROCHIEKERK IN MOPERTINGEN
Sint-Catharinastraat 11, 3740 Mopertingen

INKOM 25 EURO

PROGRAMMA

18u45 Deuren open
19u30 Verwelkoming door Soroptimist International Club Hasselt
en Schepen Griet Mebis.
Toelichting over YAR Vlaanderen met praktijkverhalen
door Sander Tilkin en Manu Castro.
Een avond met Lisa del Bo.

Soroptimist International is een vrouwenorganisatie die zich inzet om
de levensomstandigheden van meisjes en vrouwen te verbeteren.
Wereldwijd zijn er 72.000 soroptimisten, verdeeld over ruim 3000 clubs
in 121 landen. Als niet-gouvernementele organisatie heeft Soroptimist
International een stem in diverse organen van de Verenigde Naties en in
de Raad van Europa. In België is Soroptimist lid van de Vrouwenraad en de
Conseil des Femmes francophones de Belgique. Soroptimisten financieren
sinds 1921 projecten over de hele wereld. Ze informeren, sensibiliseren en
ondernemen concrete acties. Ze doen dat binnen zes domeinen: onderwijs,
zelfredzaamheid, stoppen van geweld, gezondheidszorg, duurzame ontwikkeling en studiebeurzen/mentoring.
Soroptimist International Club Hasselt organiseert met de steun van
de Kerkfabriek Sint-Catharina deze avond met Lisa del Bo ten voordele
van YAR Vlaanderen.

TICKETS KAN U BESTELLEN VIA

www.wicket.be/soroptimist-international-club-hasselt

OF SCAN DE CODE

Meer informatie? Neem contact op met:
Sarah Van Haute, Programmadirecteur SI Hasselt
Bergstraat 9, 3740 Eigenbilzen - 0473 95 86 08
svh@partoensadvocaten.be - www.soroptimist.be

