MOSAÏK-LIMBURG & STICHTING KUMI HOSPITAL
Met de opbrengst van deze avond ondersteunt
Soroptimistclub Mosaïk-Limburg dit jaar Stichting
Kumi Hospital Uganda. Deze stichting is opgericht door
Steffie Mooren met als eerste doel het verbeteren van de
verloskundige zorg in het Kumi Hospital.
Ieder mens op de wereld heeft recht op een volwaardig
bestaan. Dat is echter niet altijd vanzelfsprekend, zeker
niet voor iemand die ‘toevallig’ in een ontwikkelingsland is
geboren.
Stichting Kumi Hospital is zich bewust van het privilege
om in een ontwikkeld land te leven. De stichting ziet het
dan ook als een voorrecht om een steentje bij te dragen
aan een beter leven voor mensen waarvoor een gezond
bestaan niet vanzelfsprekend is. De stichting wil een
wereld van verschil maken, simpelweg omdat het kan!
Bezoek www.kumihospital.nl voor meer informatie.

PROJECT NUTRITION UNIT
De Nutrition Unit is een afdeling waar ondervoede
kinderen worden opgenomen en waar ze de nodige
therapie krijgen middels uitgebalanceerde voeding,
vitamine-supplementen en bijvoeding bestaande uit
voedzame pap. Verder worden de moeders actief
betrokken in de zorg voor de voeding van hun kind
en krijgen ze hier ook dagelijks educatie over.
Stichting
opbrengst
Nutrition
te kunnen

Kumi Hospital Uganda besteedt de
van deze feestelijk avond aan Project
Unit om nog meer ondervoede kinderen
helpen.

UITNODIGING
Soroptimist International is een wereldwijde
serviceorganisatie van vakvrouwen die zich inzet voor
de verbetering van mensenrechten en de positie van
vrouwen en meisjes. Met bijna 90.000 leden, verdeeld
over 3.000 clubs in 125 landen, is Soroptimist International de grootste serviceorganisatie voor vrouwen ter
wereld.
Soroptimist International heeft als NietGouvernementele Organisatie een consultatieve status
bij de verschillende organen van de Verenigde Naties
en de Raad van Europa. De Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao is onderdeel van Soroptimist International en telt 3.400 leden,
verdeeld over 100 clubs.
Soroptimistclub Mosaïk-Limburg heeft als
motto ‘eenheid in verscheidenheid’. Het is een club
met een gevarieerde verzameling van karakters,
beroepen en leeftijden. Tevens verwijst de naam naar
de verbondenheid met de rivier de Maas.

Lady Bird is het regiedebuut van actrice Greta
Gerwig, die tevens het scenario heeft geschreven.
De film legt zowel de humor als het drama bloot
in de turbulente relatie tussen een moeder en
haar tienerdochter. Christine ‘Lady Bird’ McPherson
(Saoirse Ronan) zet zich af tegen haar eigenzinnige
moeder (Laurie Metcalf), maar ze lijkt meer op
haar dan ze denkt. Lady Birds moeder is een
verpleegster die keihard werkt om te zorgen dat
er brood op de plank komt nadat haar vader zijn
baan is kwijt geraakt. Lady Bird speelt zich af in het
Californische Sacramento in 2002 tegen de
achtergrond van een snel veranderend economisch
klimaat. De film werpt een indringende blik op de
relaties die ons vormen, de idealen die ons kenmerken
en de schoonheid van een plaats die je je thuis
mag noemen.

De dames van Soroptimistclub Mosaïk Limburg
hebben de eer u uit te nodigen voor de feestelijke
filmavond rondom de film Lady Bird. De film
werd onlangs bekroond met twee Golden Globes!
Deze voorstelling zal plaatsvinden bij Foroxity
Filmarena Roermond op:

Cast:
		
		
		
		
		
Regisseur:

19.30 uur

Ontvangst

20.00 uur

Welkomstwoord

20.05 uur

Start film (zonder pauze)

21.40 uur
		

Einde film
Nazit in foyer

Saoirse Ronan
Tracy Letts
Laurie Metcalf
Timothée Chalamet
Beanie Feldstein
Lucas Hedges
Greta Gerwig

Soroptimisten ondersteunen lokaal, nationaal en
internationaal projecten door o.a. fundraising.

DINSDAG 6 MAART 2018
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. U wordt
ontvangen met koffie/thee en iets lekkers. Na afloop
van de film is er tot circa 23.00 uur een gezellige nazit
in de foyer, waarbij u enkele luxe hapjes worden
aangeboden (de drankjes zijn voor eigen rekening).

Programma

Kaarten voor deze feestelijke avond kosten
€ 22,50 en zijn, tot en met 4 maart, verkrijgbaar
aan de kassa van Foroxity Filmarena Roermond tijdens
de openingstijden of via de website www.foroxity.nl.
De opbrengst van deze feestelijke filmavond is bestemd
voor Stichting Kumi Hospital Uganda.

FOROXITY
FILMARENA

LADY BIRD © 2018 Universal Studios. All rights reserved.

