
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uitnodiging voor de verkooptentoonstelling in het kader van het 10-jarig jubileum van de stichting connected to 

namibia. de opening van de tentoonstelling, ten bate van een meisjeshostel in queen sofia in namibië, wordt verricht 

door kunsthistoricus sophie gobits–van beek op vrijdag 9 juni om 19:00 uur. 

 

werken van de volgende kunstenaars worden te koop aangeboden:  

fé bazelmans, mathieu berden, wim borst, jeroen duijf, cécile van eden, ria van eyk, franciscus & franciscus,  

john geven, noortje haegens, niek hendrix, rik van iersel, maria van kesteren, guus koenraads, stijn kriele,  

lotte van lieshout, bert loerakker, paul panhuysen, leonie van santvoort, ron van de ven en elvira wersche. 

 

de tentoonstelling vindt plaats in het apollohuis, tongelresestraat 81 te eindhoven.                                                   
openingsdagen: vrijdag, zaterdag en zondag: 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24 en 25 juni. 

                                                                                 openingstijden:           www.connectedtonamibia.nl 

                                                                         vrijdag    :  13:00 tot 21:00 

                                                                         zaterdag :  13:00 tot 18:00 

                                                                         zondag   :  13:00 tot 18:00                                                                             

 

 

 

 

 

 

Dit jaar bestaat stichting Connected To Namibia 10 jaar. In dit jubileumjaar willen we één groot project proberen te 

realiseren in de plaats Queen Sofia in Namibië. Het project is een schoolinternaat voor meisjes of zoals ze het in 

Namibië zeggen: een hostel. Het huidige kleine hostel is onlangs door CTN gerenoveerd.  Het biedt plaats voor 30 

meisjes en 30 jongens,  terwijl er  nog 150 kinderen op de wachtlijst staan om naar school te kunnen gaan. Immers de 

afstanden van huis naar school zijn erg groot en openbaar vervoer ontbreekt aldaar. Dus zijn de kinderen 

aangewezen op een hostel op het schoolterrein. Door het bouwen van een groot hostel voor de meisjes kunnen de 

jongens, na realisatie van dit project, in het huidige hostel verblijven waardoor er ook meer jongens naar school 

kunnen gaan. De totale kosten bedragen ongeveer € 150.000,-. Wilde Ganzen helpt ons waarschijnlijk met een 

premie over de gelden die CTN door allerlei acties bijeen probeert te krijgen. Deze verkooptentoonstelling is één van 

die acties. 

maakt het verschil 

 


