Movie and More
13 Maart 2018
Soroptimist Club Ede organiseert alweer
de 12e editie van ‘Movie and More’, een
benefiet filmavond in samenwerking met
Pathé Cinemec Ede. Dit jaar bieden wij je
de aangrijpende film DIFRET.

platteland - huwelijk door ontvoering.
Maar niet elke vrouw legt zich daar bij neer.
DIFRET vertelt het waargebeurde verhaal
van zo’n vrouw.
Kom naar deze unieke avond op dinsdag
13 maart. Je steunt hiermee ook ons
clubproject 2018:
“Confidence Centre, training voor
slachtoffers van mensenhandel” van de
Stichting Justice and Care (z.o.z.).

Programma

Kaarten bestellen voor de film en
aanmelden voor het buffet kan via je
contactpersoon of via movieandmore@
soroptimistede.nl. (opgeven voor het
buffet kan tot 7 maart.)
Over de film
Al sinds mensenheugenis is de ‘telefa’ een
geaccepteerde traditie op het Ethiopische

17:30 uur
Oosters buffet (optioneel - z.o.z.)
18:30 uur
Ontvangst met koffie/thee &
verkoop loten
19:30 uur
Film “Difret”
22:00 uur
Borrel en uitslag loterij
De prijs voor een ticket voor Movie
and More is incl. koffie/thee en
een hapje/drankje na afloop, 20,-.

Buffet
Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid
voorafgaand aan de film te genieten van
een heerlijk Oosters buffet (incl. Indiase
gerechten), verzorgd door Food of Cultures
uit Wageningen. Zij sponsoren maar liefst
50% van elke verkochte maaltijd aan ons
clubproject “Confidence Centre, training
voor slachtoffers van mensenhandel” van
de Stichting Justice and Care.
Prijs van het buffet
12,50 p.p. (excl. drank)
Het buffet bestaat uit rijst, vlees en
vegetarische gerechten.
Kun je niet op onze filmavond komen,
dan is een donatie voor ons project op
bankrekeningnummer
NL29 ABNA 0470 9767 48
t.n.v. Soroptimist Club Ede
ook van harte welkom.
/SoroptimistClubEde
@soroptimistede
Met dank aan onze hoofdsponsor:

Stichting
Justice and Care
Stichting Justice and Care is een
internationale organisatie die
slachtoffers van mensenhandel en
slavernij in Zuid-Azië opspoort,
bevrijdt en ondersteunt, daders
voor het gerecht brengt en
criminele netwerken ontmantelt.
Sinds 2008 zet de organisatie zich
in om jonge meisjes en vrouwen de
kans te geven een nieuw bestaan
op te bouwen. Met het project
Confidence Centre willen wij
als Soroptimist Club Ede graag
slachtoffers van mensenhandel
ondersteunen door middel van
een
sociaal-economisch
reintegratietraject voor 20 vrouwen.
We willen hun positie en die van
jonge vrouwen die risico lopen te
worden verhandeld, versterken
zodat ze niet meer in armoede
hoeven te leven. Voor meer
informatie zie
www.justiceandcare.org
www.soroptimistede.nl

