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Sinterklaas, kerstmis, nieuwjaar, … December is een maand vol feest en
cadeautjes! Maar feesten doen we deze maand in solidariteit. Benieuwd
naar wat De SLOEP te schenken heeft? Scroll dan snel verder!

Music for Life
Van 18 tot 24 december vindt weer de warmste week van Studio Brussel
‘Music for Life’ plaats. Ook De SLOEP is dit jaar alweer één van de goede
doelen.
Hieronder een overzicht van de acties, ten voordelen van De SLOEP:
- Zaterdag 16/12 vanaf 14u – centrum Gent:
percussieconcert Famba
- Vrijdag 22/12 om 20u: huiskamerconcert Red Zebra
- Zaterdag 23/12 om 12u – Ledeberg: Wereldbrunch
- Woensdag 27/12 van 14u tot 18u – Charlatan for kids
Wil ook jij De SLOEP steunen, dat kan door een gift te
schenken via het Fonds Vrienden van De SLOEP, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

Opstart BADOE kaDEe
Driewerf hoera, het gebouw van de spelotheek Kiekeboe in
de Wasstraat is weer helemaal gerenoveerd, dus ons
ontmoetingsmoment BADOE kaDEe kan vanaf januari weer
van start gaan. Dit zal drie à vier keer in de maand
doorgaan, telkens op dinsdag van 9u30 tot 11u30. Voor
januari zijn de data: 9, 16, 23 en 30/01. Voor meer info,
contacteer ankie@desloep.be.

Gent zet haat buiten spel
Op zondag 26 november 2017 trokken een 250tal mensen door het centrum van de stad Gent.
In de vorm van een onaangekondigde
betoging trok deze groep door de straten van
Gent, luid scanderend tegen het stadsbestuur
en tegen Roma-families.
Als Gentse organisatie willen we mee op een
positieve en verbindende manier reageren tegen de haatboodschappen die
in de Gentse straten werden gescandeerd.
Met de #GentZetHaatBuitenspel actie op zondag 10 december 2017 willen
we een klare boodschap met alle Gentenaars delen: in Gent willen we een
samenlevingsklimaat waarbij respect, solidariteit en geweldloosheid centraal
staan, over de partijpolitieke grenzen en verschillen in mening heen.
Iedereen die wil aansluiten op 10 december om 15u op de Vrijdagsmarkt is
welkom!

Sinterklaasfeestje De SLOEP
Op vrijdag 1 december deed de Sint zijn blijde intrede in
De SLOEP.
Dankzij de fantastische inzameling dankzij de wilde
weldoener Dirk Dobbelaere van Toys Trade kregen alle
aanwezige kinderen dit jaar een cadeautje! Een dikke
MERCI! Ook een dankuwel aan Albert Hein, die ons
mandarijntjes en snoepgoed schonk. En Jong Gent in
Actie en de Jong-Socialisten die de Sint en Pieten hebben begeleid naar de
SLOEP.

Nieuwjaarsfeestje De SLOEP
Op vrijdag 22 december fonkelt De SLOEP als een echte
kerstboom! Alle gezinnen worden tussen 13u en 16u uitgenodigd
om feestelijk 2017 af te sluiten en al even een blik te werpen op
2018. Ook vrijwilligers die graag mee feesten zijn van harte
welkom!

Feest voor onze vrijwilligersploeg!
Ook dit jaar zetten we de traditie verder om
samen met het SLOEP-team het nieuwe jaar goed
in te zetten met een etentje! Vooral onze ploeg

vrijwilligers, die De SLOEP draaiende houdt, zetten we graag in de bloemen.
Dit jaar trakteren we hen graag op een etentje en dat op donderdag 25
januari.
Vier je met ons mee? Laat dan iets weten via soetkin@desloep.be. Hopelijk tot
dan!

Openingsuren kerstvakantie
Wij sluiten onze deuren de eerste week van de kerstvakantie en zijn open op:
-

woensdag 3 januari van 10u – 12u
donderdag 4 januari van 10u – 12u
vrijdag 5 januari van 10u – 12u

Vanaf maandag 8 januari 2017 ontvangen we je terug tijdens de gewone
openingsuren, met open armen en drie dikke nieuwjaarskussen!
Heb je vragen? Kennen jullie gezinnen waarvoor de werking van De SLOEP
geschikt lijkt? Geef ons een seintje! Onderaan deze nieuwsbrief vind je onze
contactgegevens.
Hieronder vind je alvast een overzicht terug van alle activiteiten in december.

Lieve groeten,
Het team van De SLOEP
De SLOEP VZW - Open huis voor ouders met jonge kinderen
Bevelandstraat 26
9000 Gent
tel. 09 234 38 58
fax 09 234 04 55
openhuis@desloep.be
Als je deze nieuwsbrief in de toekomst liever niet meer ontvangt, stuur dan een mailtje naar
openhuis@desloep.be.

 Denk aan het milieu vooraleer je mails print.

