
 

 

   

     

                                        

                                       

                                       Andreasparochie 
         Heerlen, 3 september 2017 

Geachte mevrouw/meneer, 
 
Graag nodigen wij u, uw familie, vrienden, collega’s van harte uit voor de VN Werelddag van verzet tegen 
extreme armoede en sociale uitsluiting. De samenwerkende organisaties organiseren hiervoor: 
 

Een viering in de Andreasparochie, Palestinastraat 326, Heerlen  
Datum:   Zaterdag 14 oktober aanvang 18.00 uur 
                 Zondag 15 oktober aanvang 10.30 uur, na deze viering is er koffie/thee met gebak. 
 
 

En een solidariteitsmaaltijd en de theatervoorstelling “De OmZieners”. 
Locatie:   Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen 
Datum:    Dinsdag 17 oktober 

- Aanvang maaltijd 17.30 uur, vanaf 17.00 uur ontvangst. 
Kosten maaltijd naar draagkracht € 2,50 tot € 7,50. 

- Aanvang voorstelling: 20.00 uur. Ontvangst publiek: vanaf 19.30 uur. 
Toegang: vrije gave.  

  
Mogen we op uw aanwezigheid rekenen? Graag even aanmelden voor de maaltijd en/of voorstelling voor 10 
oktober, als u niet kunt of wilt komen, mag u ook een maaltijd sponsoren: 
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl  of 045-5325092 (Marion Braad) of 045-5420179 (Joke de Munter). 
 

“De OmZieners” is gemaakt en wordt gespeeld door mensen levend in armoede en voormalig dak- en 

thuislozen. In samenwerking met professionele theatermakers en vormgevers. Na uitvoerige gesprekken met 

hulpverleners hebben zij een theatrale bewerking gemaakt van een bijzondere werkelijkheid. 

 

Enkele recensies: 
            
         Het publiek zag een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld door ervaringsdeskundigen uit  
         de onderkant van de samenleving. Maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek correcte  
         ondertoon. Maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze geserveerd werd. 
            
        Ik ben bestuurslid van het Stadsfonds. Werk in het dagelijks leven als consulent sociale zaken en  
        ik ben kandidaat raadslid voor de VVD. Heb genoten van de voorstelling waarin ik veel zaken herkende  
        vanuit mijn beroepsveld. Heb mij echter ook verbaasd (in positieve zin) over de kwaliteiten van de spelers  
       en het hoge artistieke niveau. Daarnaast is het ook een onderwerp waar de politiek mee aan de slag kan.  
       Al met al wil ik u in ieder geval bedanken voor de inspirerende avond. 
 

Na afloop kan men van gedachten wisselen over de voorstelling met de mensen van de theatergroep en andere 
aanwezigen.  
 
Tijdens deze dagen zal er met de actie: “STOP ARMOEDE, samen voor waardigheid”, aandacht zijn voor het 
campagnejaar van de Vierde Wereld: 60 jaar geleden opgericht, 100ste geboortedag van de oprichter Joseph 
Wresinski en de 30ste verjaardag van deze Werelddag. 
 

Met vriendelijke groet, namens  
 

Sint Andreasparochie Heerlen Joseph Wresinski Cultuur Stichting                ATD Vierde Wereld Zuid Limburg   
Eline Claassens    Laurens Umans                                                  Marion Braad 

 Joseph Wresinski  

 Cultuur Stichting 
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