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Een Moedig 2011
Namens het bestuur en medewerkers van
de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld
wensen wij u fijne dagen en voor het komend
jaar een veilig en vooral moedig 2011 toe.

Koninklijk bezoek uitvoering Ça Ira Moed
De opera Ça Ira, There is Hope van Roger
Waters [Pink Floyd] werd in het bijzijn van
Koningin Beatrix op 17 november in het Nieuwe
Luxor Theater te Rotterdam voor de tweede keer
in Nederland opgevoerd. De opera gaat over
de Franse Revolutie en is een epos over
ov vrijheid
en een aanklacht tegen geweld. De uitvoering
werd o.a. verzorgd door bariton Ernst Daniël
Smid, sopraan Karin ten Cate en tenor André
Post. De aanleiding om de opera uit te voeren is
de gewelddadige moord op de Urkse jongen
Dirk Post, zoon van
n tenor André.

Respect MOED
Deze maand is de stichting gestart met een
landelijke campagne: Respect MOED.
De campagne wordt ondersteund met o.a.
een televisie en radiospot. Respect is nodig om
je eigen leefomgeving te verbeteren. Moed is
nodig
dig om initiatief te nemen. Respecteer een
ander, respecteer je zelf. Het is een cliché, maar
de eerste stap naar het verminderen van geweld
begint bij je zelf. Toon meer moed.
Niets moet, maar Respect MOED!
MOED [filmpje]

Uw Kerstdonatie… SMS of bel de stichting
Voor het blijven kunnen aanbieden van
inhoudelijke scholenprojecten is de stichting op
zoek naar financiële injecties. Gemeenten en
het bedrijfsleven zijn o.a. aangeschreven voor
ondersteuning. Met een simpel sms’je (€ 2,-)
en/of belletje (€ 1,-)) naar de stichting steunt u
ons.

Beursgong NYSE Euronext Moed
Met een slag op de gong van de Amsterdamse
beurs van NYSE Euronext luidde o.a. de bekende
artiesten Alex en Quincy met een miniconcert op
woensdag 8 december om 17:30 uur op
het Beursplein in Amsterdam officieel de
kerstperiode in. Hiermee ontsteken ze
tegelijkertijd de verlichting van de metershoge
kerstboom op het Beursplein. [filmpje]

Open brief voor financiële ondersteuning
Sinds de oprichting [1997] zijn nagenoeg alle
projecten en activiteiten zonder structurele
financiële ondersteuning van overheden door
de stichting tot stand gebracht. Door de huidige
bezuinigingen die momenteel overal plaats
vinden krijgen wij de begroting voor 2011 niet
sluitend. Een bedrag van € 200.000,200.000, ontbreekt
op de begroting
g om invulling te kunnen blijven
geven aan de lopende scholenprojecten van
de stichting. De nodige financieringen werd
voorheen ontvangen vanuit het bedrijfsleven.
Gemeenten, politiek en Provincies hebben wij
aangeschreven met een verzoek voor een
bijdrage.
Voor meer informatie over ons verzoek voor
financiële ondersteuning, zie de open brief.

Lieveheersbeestje voor e-mail
mail en
Internet
Steun ons en geef een signaal! Download ons
beeldmerk en plaats het in uw e-mail
e
en website.

