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Omdat Aids-weeskinderen onze hulp 
heel goed kunnen gebruiken
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Geachte lezer,

Van 18 tot en met 24 december organiseert Studio Brussel voor de vijfde keer Music For Life. 
Als thema koos men dit jaar voor Aids-weeskinderen.

Music For Life heeft als doel het inzamelen van Geld voor hulpprogramma’s van het Rode Kruis. 
Het ingezamelde bedrag van Music For Life 2010 zal dan ook integraal besteed worden aan de 
hulpprogramma’s van het Rode Kruis voor weeskinderen van AIDS-ouders.

Waarom deze problematiek?

Wereldwijd hebben 15 miljoen kinderen hun moeder of vader verloren aan AIDS. 

Ze blijven alleen achter. Geen ouders, geen huis, geen medische zorgen, niets. Opgroeien zonder 

ouders tekent hen voor het leven. 

Wie zal voor hen zorgen? Wie geeft hen eten, kleding, onderwijs, een huis, een opvoeding? Wie 

geeft hen opnieuw een leven? 

Weeskinderen van AIDS-ouders hebben onze hulp meer dan nodig. Daarom organiseren Studio 

Brussel en Rode Kruis Vlaanderen “Music For Life”, in de hoop dat Vlaanderen een verschil kan 

maken in het leven van zoveel weeskinderen over de hele wereld.

Wat doet het Rode Kruis?

In zuidelijk Afrika, waar het gros van de weeskinderen van AIDS-ouders zich bevinden, bereikt 

het Rode Kruis via verschillende hulpprogramma’s jaarlijks meer dan 100.000 weeskinderen.

Deze hulpprogramma’s worden geïntegreerd opgevat. Scholing, materiële en psychologische 

bijstand en toegang tot gezondheidszorg worden voorzien, met veel aandacht voor de langere 

termijn en de duurzaamheid van de programma’s.

Met Badminton For Life willen wij ons steentje bijdragen aan het Music For Life evenement van 

2010 en hopen zodoende deze kinderen te kunnen helpen.

Badminton For Life Concreet

• 24 uur badmintonnen

• Datum  : vrijdagavond 17/12/2010 t.e.m. zaterdagavond 18/12/2010

• Locatie  : Neptunes Wondelgem, Botestraat 98, 9032 Wondelgem (Gent)

• Start- & einduur  : 19u00

• Alle informatie en inschrijvingen  : www.gentsebc.be

• Contact  : badminton4life@gentsebc.be

• Tal van activiteiten rond badminton:

- Vrij spel met kans tot uitdagen van diverse geklasseerde spelers van de Genste BC

- Een teamtornooi gedurende vrijdagavond & -nacht

- Ontbijtbadminton

- Badmintoninitiatie

- Een spel rond badminton van Diggie voor kinderen van 6 tot 12 jaar

- Een enkel & dubbel tornooi op zaterdag

- Een demonstratiewedstrijd door onze Belgische badmintonelite



Wij hopen alvast op uw steun en/of aanwezigheid


