
Benefletconcert van
1- DaCapo uit Eijsden
voor Homeless Child
EIJSDEN

VAN ONZE VERSLAGGEVER

De stichting Homeless Child or-
ganiseert op zaterdag 5 juni sa-
men met het Eijsdense muziek-
ensemble DaCapo een benefiet-
concert in het Cultureel
Centrum. Dat doet zij om dona-
ties te krijgen en donateurs te
werven voor de hulp aan daklo-
ze kinderen in Honduras.

De stichting Homeless Child
timmert al aardig aan de weg in
Eijsden. Tijdens de afscheidsre-
ceptie van dokter Ausems begin
mei werd 6850 euro aan giften
opgehaald. Het grootste deel
van dit bedrag wordt door de
.overheid verdubbeld tot 13.000
euro. "De overheid verdubbelt
de inkomsten als de stichting
voorlichting over het project
.geeft", legt B.Wiersma uit. "Een
andere voorwaarde is dat het
doel van de uitgave een duur-
zaam karakter moet hebben.
Deze keer is de opbrengst be-
doeld voor het bouwen van een
leslokaal en de aanschaf van
een computer. Het project is
goedgekeurd en daarmee is het
zeker dat onze opbrengst wordt
verdubbeld."
Ondanks dit succes van de stich-

. ting is Homeless Child nog op

zoek naar vaste donateurs, die
zorgen voor het geld dat nodig
is om de straatkinderen te eten
te geven en voor de aa1ikoop
van kleinere benodigdheden.
De overige kosten draagt de
stichting dit jaar nog zelf. "De
vliegreis bijvoorbeeld en de
portokosten bijvoorbeeld beta-
len we zelf, zodat al het geld
rechtstreeks bij de kinderen te-
rechtkomt", . zegt Wiersma.
Vandaag nog vliegt hij opnieuw
naar Honduras om te zien. hoe
daar de projecten lopen.
Twee jaar geleden ging Wiers-
ma voor het eerst naar Hondu-
ras voor vrijwilligerswerk bij
Proniiio. "Ik had ooit eens tij-
dens een vakantie in Nicaragua
mensen zien sterven van de
honger nadat de koffieoogst
was mislukt. Daar heb ik toen
rijst en bonen uitgedeeld .
Sindsdien vond ik dat ik wat
moest doen. Bij Proniiio kon ik
direct aan de slag, dit jaar ga ik
voor drie maanden aan het
werk."
Om wat meer bekendheid te

"krijgen verzorgt muziekensem-
ble DaCapo zaterdag 5 juni een
benefietconcert in' het Cultu-
reel Centrum aan de Breuster-
straat. .Daûapo kiest ieder jaar
een goed doel voor een bene-
fietconcert", legt R.Rasquin uit,
die dit jaar voorstelde Homeless
Child te helpen. "Vorigjaar heb-
ben we een optreden verzorgd
om geld bijeen te krijgen voor
de restauratie van de kerken in
Eijsden. Behalve het optreden
verzorgen we nu oOKnog een lo-
terij. We kregen van Expert in
Maastricht spontaan elektri-
sche apparaten aangeboden die
we die zaterdag kunnen gaan
verloten."

Het optreden van DaCapo begint za-
terdag 5 juni om 20.00 uur. Tielke
Ausems zal namens de stichting
Homeless Child uitleg geven over de
stichting en een diavoorstelling ver-
zorgen. Wie meer informatie wil over
Homeless Child, kan op de website
www.homelesschild.org kijken of
bellen met Ineke Wiersma. 043-
4092194.


