Overzicht avondlezingen 2019
De avondlezingen starten om 18u en eindigen om 19u30 met een receptie.

17/01 (18u) – Don Bosco Haacht (Stationstraat 87-91, zaal Middenschool)
Kim GEVAERT, oud-leerling van Don Bosco, vertelt over haar startjaren, veerkracht en
overwinningen. Gendergelijkheid, teamspirit en fairplay sluiten naadloos aan bij de projecten van VIA
Don Bosco.
07/02 (18u) – Don Bosco Zwijnaarde (Grote Steenweg Noord 113)
Mgr. Luc VAN LOOY, Bisschop en salesiaan van Don Bosco, vertelt over het mondiale werk van de
salesianen en het bereik van de Don Bosco scholen in meer dan 140 landen wereldwijd.
07/02 (18u) – Don Bosco Hoboken (Salesianenlaan 1)
Fons LEROY, afgevaardigd bestuurder van de VDAB, spreekt over de uitdagingen van tewerkstelling
en het belang van technisch- en beroepsonderwijs in alle aspecten van de maatschappij.
28/03 (18u) – Don Bosco Kortrijk (Don Boscolaan 30)
Hilde CREVITS, minister van onderwijs, pleit voor de kwaliteit van onderwijs, het belang van
wereldburgerschap en gelijke kansen voor iedereen in Vlaanderen.
25/04 (18u) – Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe (Guldendallaan 90)
Francoise CHOMBAR, CEO van Melexis chipbedrijf, spreekt over technologie (STEM),
gendergelijkheid en haar doorbraak als leading lady van de Belgische technologiesector.
09/05 (18u) – Don Bosco Helchteren (Don Boscostraat 6)
Willy CLAES, minister van staat, internationaal ambtenaar en ex-sectretaris-generaal van de Navo,
komt op voor Europa, hoger onderwijs en universiteiten en waardig werk.

Iedereen welkom! Gratis inkom.
Graag inschrijven via
inschrijvingen.viadonbosco.org

Persoonlijke uitnodiging

Activiteiten 50 jaar VIA Don Bosco
Beste vriend van Don Bosco,
VIA Don Bosco, de salesiaanse ngo voor ontwikkelingssamenwerking, blaast dit jaar 50 kaarsjes uit en
nodigt u persoonlijk uit om dit samen te vieren op één van onze evenementen.

Avondlezingen met boeiende sprekers
Na een korte voorstelling van de programma’s waar we fier op zijn en van onze impact, nodigen wij
een reeks bijzondere gastsprekers uit die elk op hun eigen manier hebben bewezen dat onderwijs en
wilskracht de beste wapens zijn om de wereld te veranderen.
Kim GEVAERT, olympisch kampioene, bijt op 17 januari de spits af. Op latere data volgt een
exclusieve selectie van bevlogen sprekers uit verschillende domeinen (zie achterzijde).
 Bent u ook benieuwd naar het verhaal van deze inspirerende personen en hun link met
onderwijs en duurzame ontwikkeling?
 Wilt u beter begrijpen hoe kwetsbare jongeren uit Afrika en Latijns-Amerika hun toekomst
in eigen handen kunnen nemen?
 Wilt u het team en de werking van VIA Don Bosco graag beter leren kennen?
Dan ontmoeten wij u graag op één van onze avondlezingen. Het volledige programma vindt u op de
achterzijde. Inkom is gratis en ruime parking wordt voorzien. Iedereen is welkom!

Galadiner
Galadiner ten voordele van onze programma’s in het Zuiden, met aanwezigheid van
Herman VAN ROMPUY, voormalig voorzitter van de Europese Raad. Een culinair hoogtepunt wordt
bereid door de leerlingen van het Centrum voor Leren en Werken en de avond wordt opgeleukt met
animatie. Inschrijving: 75 euro / info@viadonbosco.org.

Eucharistieviering
Eucharistieviering voorgegaan door Mgr. Luc VAN LOOY, bisschop van Gent en salesiaan van
Don Bosco.

Wij hopen u op één van deze evenementen te mogen ontmoeten!

