
 
 
Wereldwinkel Deurne nodigt u uit voor een 
 
 
 

Cees van de Ven uit Deurne van de Stichting The Heart for Gambia Foundation 

 
 
Cees van de Ven maakt met zijn stichting deel uit van de organisaties in Deurne die
de Global Goals 2030. Onlangs is in het gemeentehuis in Deurne een tentoonstelling geweest over hoe 
deze organisaties een concrete bijdrage leveren aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen.
The Heart for Gambia Foundation is opgericht in 
projecten in Gambia'. Inmiddels, ruim 10 jaar verder, zijn de doelstellingen steeds verder uitgebreid, 
maar zijn de uitgangspunten nog onveranderd. Deze zijn:
 

 

• Toekomstbestendige ontwikkelingssamenwerking 

• Uitgevoerd door de lokale bevolking met respect voor eigen cultuur en leefomgeving.

• Transparant opgezet met verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en inzicht 

in de resultaten. 

 

Plaats:  zaal De Zwaan, Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk)
Aanvang:  vanaf 18.00 uur is de zaal open. De maaltijd begint om 18.30 uur
Kosten:  € 14,50 per persoon, te betalen voor aanvang
Einde:  21.30 uur 
 

 

Wij serveren een Afrikaanse maaltijd, die 
 
Opgeven kan t/m 26 november 2017
 
Dit kan het beste geschieden via e
of bij Wereldwinkel Deurne, Stationsstraat 28 te 
Wanneer u alleen naar het informatieve gedeelte wilt komen (dat gratis is), bent u van harte welkom 
vanaf 19.45 uur.  
 

Zoals bij elke eetavond kunnen we in gesprek met onze spreker meer te weten komen over het werk 
van deze stichting. Het belooft weer een interessante avond te worden. 
 
Meer informatie vindt u op www.hartvoorgambia.nl
 
 
Namens Wereldwinkel Deurne heet ik u van harte welkom
Lambert van Lieshout 

Wereldwinkel Deurne nodigt u uit voor een thema-eetavond op woensdag 29 november 

Cees van de Ven uit Deurne van de Stichting The Heart for Gambia Foundation 
 

Cees van de Ven maakt met zijn stichting deel uit van de organisaties in Deurne die
de Global Goals 2030. Onlangs is in het gemeentehuis in Deurne een tentoonstelling geweest over hoe 
deze organisaties een concrete bijdrage leveren aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen.
The Heart for Gambia Foundation is opgericht in 2006 met als doel 'Het opzetten en stimuleren van 
projecten in Gambia'. Inmiddels, ruim 10 jaar verder, zijn de doelstellingen steeds verder uitgebreid, 
maar zijn de uitgangspunten nog onveranderd. Deze zijn: 

Toekomstbestendige ontwikkelingssamenwerking op basis van lokale initiatieven.

Uitgevoerd door de lokale bevolking met respect voor eigen cultuur en leefomgeving.

Transparant opgezet met verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en inzicht 

Blasiusstraat 11, Zeilberg (tegenover de kerk) 
vanaf 18.00 uur is de zaal open. De maaltijd begint om 18.30 uur 
€ 14,50 per persoon, te betalen voor aanvang 

maaltijd, die ook vegetarisch is te bestellen. 

Opgeven kan t/m 26 november 2017  

via e-mail wereldwinkeldeurne@live.nl of anders telefonisch 0493
inkel Deurne, Stationsstraat 28 te Deurne.  

Wanneer u alleen naar het informatieve gedeelte wilt komen (dat gratis is), bent u van harte welkom 

Zoals bij elke eetavond kunnen we in gesprek met onze spreker meer te weten komen over het werk 
t weer een interessante avond te worden.  

www.hartvoorgambia.nl  

Wereldwinkel Deurne heet ik u van harte welkom, 

woensdag 29 november 2017 met 

Cees van de Ven uit Deurne van de Stichting The Heart for Gambia Foundation  

Cees van de Ven maakt met zijn stichting deel uit van de organisaties in Deurne die zich inzetten voor 
de Global Goals 2030. Onlangs is in het gemeentehuis in Deurne een tentoonstelling geweest over hoe 
deze organisaties een concrete bijdrage leveren aan deze duurzame ontwikkelingsdoelen. 

2006 met als doel 'Het opzetten en stimuleren van 
projecten in Gambia'. Inmiddels, ruim 10 jaar verder, zijn de doelstellingen steeds verder uitgebreid, 

op basis van lokale initiatieven. 

Uitgevoerd door de lokale bevolking met respect voor eigen cultuur en leefomgeving. 

Transparant opgezet met verantwoording van de beschikbaar gestelde middelen en inzicht 

 

of anders telefonisch 0493-320408 

Wanneer u alleen naar het informatieve gedeelte wilt komen (dat gratis is), bent u van harte welkom 

Zoals bij elke eetavond kunnen we in gesprek met onze spreker meer te weten komen over het werk 


