
Kies voor een (h)eerlijk 

kerstpakket en steun ee
n

Cultureel Project in Ecua
dor 

voor 45 euro!

deze fl yer is met 
heel veel plezier 
gemaakt door www.thumbs-up.nl



Vanuit stichting FAIR & AWARE bieden we elk jaar verantwoorde en unieke kerstpakketten aan waarvan 
de opbrengst wordt geïnvesteerd in kleinschalige projecten in Ontwikkelingslanden. In 2015 bieden 
we de pakketten aan voor de bijzondere culturele projecten van Theatre Embassy. Met de opbrengst 
steunen we de Vrijheid voor Culturele Expressie in Ecuador.

Interesse in zo’n (h)eerlijk kerstpakket voor uw organisatie?
Neem dan snel contact met ons op voor meer informatie! 
Over de kerstpakketten: kristel@fairchances.nl
Over Theatre Embassy: info@theatre-embassy.org

Waarom is dit pakket iets voor u?
• Een goede manier om het MVO beleid intern en extern aan te scherpen, 
• Het pakket zit vol met lokale en mondiale producten om je vingers bij af te likken,
• De producten zijn vaak handgemaakt en fairtrade,
• Met de opbrengst steun je Theatre Embassy in Ecuador, die samenwerken met Otavalo vrouwen 

hun vormen van Culturele Expressie en kennis van Natuurlijk Bevallen,
• Optioneel: het Mama Kookt, kookboek: kleurrijke gerechten van moeders uit verschillende 

culturen. Vanaf 500 stuks is het mogelijk om er een eigen voorwoord in te laten drukken!
• Wij zijn ANBI - erkende stichtingen: de pakketten zijn aftrekbaar bij de belasting!
• De reacties van de afgelopen jaren waren unaniem positief! Referenties op aanvraag mogelijk.

note: we kunnen ook content aanleveren voor uw nieuwsbrieven of intranet
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Kies voor een (h)eerlijk kerstpakket en 
steun een Cultureel Project in Ecuador! 

Wat doet Theatre Embassy met uw bijdrage?
In 2015 werken we met Hoogland Indianen in de Noordelijke regio van Ecuador. In uitwisseling met een 
gemeenschap van Otavalo Indianen versterken we de Culturele Expressie in de vorm van het herstel 
van dansen, muziek, kostuums en kennis omtrent rituelen. Zie: www.tierra-espiritual.nl

Theatre Embassy werkt al sinds 2001 aan het ondersteunen van en samenwerken met Culturele Or-
ganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In de afgelopen 15 jaar ondersteunden we meer dan 45 
kwetsbare culturele organisaties en bereikten meer dan 1 miljoen publiek met de voorstellingen die we 
presenteerden aan een meestal ongeletterd publiek. 

Sinds 2014 opende Theatre Embassy haar deuren op Broedplaats de Ceuvel in Amsterdam. Het eerste 
100% Duurzame Bedrijven Terrein voor Creatieven en Groenen in Amsterdam Noord. Theatre Embassy 
draagt bij aan Duurzaamheid door Cultuur als intrinsieke factor te promoten voor welzijn en geluk in een 
gemeenschap overal in de Wereld. www.theatre-embassy.org
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