Beste Grootouders en 55-plussers,
De Provinciale GOSA-stuurgroep en de Gewestelijke GOSA-werking nodigen U van harte uit op de

vrijdag 11 maart 2016
Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde
Programma :
11u30 : Onthaal met een glaasje Blanc de Blancs, Cuvée M brut of fruitsap
Welkom door voorzitster Ludwine Vanhee

12u00 : Middagmaal : Champignonroomsoep – Hoevegebraad met seizoensgroenten – Chocoladeschuim
met klein fruit (drankje naar keuze - pils, cola, cola light, cola zero , water, sprite - inbegrepen)
14u00
“ MARIE- OVERLEVEN MET DE DOOD “ LEZING GEBRACHT
DOOR MARIE BAMUTESE EN HAAR MAN PETER
VERLINDEN:
Marie Bamutese getuigt over haar eigen overlevingstocht en die van
haar familie; over de dood van haar vader, moeder, familieleden en
vrienden; over het slechte in de mens maar ook over haar geloof dat
haar de kracht gaf om te blijven leven en over die enkele helden
dankzij wie ze vandaag nog leeft.
Haar echtgenoot PETER VERLINDEN heeft als VRT-journalist
stukken van dit drama op het terrein zelf meegemaakt. Hij vult het
levensverhaal van Marie aan met zijn eigen ervaringen, met
getuigenissen van andere ooggetuigen en met resultaten van het
belangrijkste justitiële en wetenschappelijke onderzoek tot nu toe
naar deze ‘vergeten genocide’
Het verhaal van Marie, toen nog een jong meisje, is het verhaal van
één van de meer dan 2 miljoen Rwandese vluchtelingen, eerst in
Rwanda zelf en later in het Congolese regenwoud anno 1996.

MARIE BAMUTESE
PETER VERLINDEN

15u30 : Buffet van koffie, thee, fruitsap
16u00
Optreden van Eddy Smets en Letty Lanka:
een prachtige show met mooie liedjes en medley’s afgewisseld met
humoristische sketches.
17u30 : Slotwoord
Deelnameprijs : 30 € per persoon
Inschrijven vóór 28 februari op het gewestelijk Gosa-secretariaat bij Lauretta Boelaert, Daalkouterlaan 14,
9550 Herzele (Hillegem) tel. 053/626494 of e-mail (lauretta.boelaert@skynet.be) met vermelding van de
volledige naam van de deelnemers en afdeling.
Gezien uw inschrijving pas definitief is na ontvangst van uw betaling, verzoeken wij u het verschuldigde
bedrag onmiddellijk te storten op rekening BE55 9795 7799 7844 van Gosa gewest Aalst met als
mededeling: “741213 Prov. Lenteontmoeting”.
Aandacht : Het aantal plaatsen is beperkt ! Gelieve dus snel in te schrijven.
Namens :

GOSA provincie Oost-Vlaanderen
Voorzitter Ludwine Vanhee
Secretaris Staf De Pelseneer

GOSA gewest Aalst
Voorzitter Gerard De Winne
Secretaris Lauretta Boelaert

