
               MULTILOOG:  Vrijheid als inspiratiebron

Graag nodigen wij u uit voor een benefiet diner waarin wij een ode aan de vrijheid willen brengen.

B E N E F I E T  DINER VOOR MULTILOOG
georganiseerd door Stichting Vrienden van Multiloog op

zaterdag 8 oktober 2016

Plaats: Lunchroom DA VINCI,  Nieuwpoortkade 2a, 1055 RV Amsterdam

Tijd: van 16.30 uur tot 21.30 uur

Ook dit jaar organiseert Stichting Vrienden van Multiloog een diner om geld in te zamelen voor 
Multiloog. Wij willen samen met u tijdens deze benefiet-bijeenkomst stilstaan bij de betekenis van de
democratische psychiatrie in Italië voor Multiloog. Een van de centrale uitspraken binnen de 
democratische psychiatrie was en is “La liberta è terapeutica” oftewel “Vrijheid maakt gezond”.

Tijdens de benefiet diner kunt u anderen ontmoeten, (Italiaans) eten, drinken en ervaringen 
uitwisselen, er zijn muzikale optredens en er vindt een loterij plaats met heel aantrekkelijke prijzen.

Stichting Vrienden van Multiloog organiseert onder andere deze  benefiet diner om geld in te 
zamelen voor het in stand houden van Multiloog – bijeenkomsten en activiteiten. Wilt u meer weten 
over Multiloog neem dan contact op met Heinz Mölders of bezoek de website www.inca-pa.nl

Hoe kunt u er bij zijn tijdens deze benefiet?
U geeft u zelf op door een email te zenden aan vriendenvanmultiloog@gmail.com, waarin u 
aangeeft dat u wilt deelnemen aan deze benefiet en door het overmaken van € 25,00 op giro 
NL14INGB 0006 4179 67 tnv Stichting Vrienden van Multiloog ovv Benefiet Multiloog. 

Dat bedrag is voor het eten en drinken dat u krijgt tijdens de benefiet en een klein deel ervan is 
bestemd voor Multiloog. U krijgt een bevestiging van ontvangst via de email, nadat het geld is 
overgemaakt. Neem s.v.p. deze ontvangstbevestiging mee naar de benefiet. Dat is uw 
toegangsbewijs. 

Ook kunnen geïnteresseerden met een laag inkomen zich voor een gratis plaats opgeven. Een aantal 
plaatsen zijn hiervoor gereserveerd. U kunt ook een collega/vriend(in)/buur/naaste/familie (met een 
lage beurs) uitnodigen en voor die persoon/personen de toegangskosten betalen. Maar ook als u niet
komt, kunt u een bedrag doneren aan de Stichting Vrienden van Multiloog. Geef dit s.v.p. aan in de 
mail die u zendt. 

Opgeven voor de benefiet kan tot uiterlijk vrijdag 30 september 2016. Voor meer informatie kunt u 
mailen naar: vriendenvanmultiloog@gmail.com

Wij zullen er met velen zijn en hopen ook u te ontmoeten op zaterdag 8 oktober om 16.30 uur

Fijgje de Boer    +     Ada Meijroos-van der Hilst    +     Aysel Türkmen-Ilksoy     
(bestuur van de Stichting Vrienden van Multiloog)

http://www.inca-pa.nl/

