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Vedrørende velgørenhedsevent

Kære Rotary Danmark
Jeg skriver på vegne af Gadens Børn for at fortælle jer om et velgørenhedsevent, vi er ved at planlægge, som måske
kunne have jeres interesse.
Gadens Børn er en non profit organisation, der arbejder med udsatte og hjemløse børn i Kolkata, Indien. Gadens
Børn blev grundlagt i 2012 og har sidenhen oprettet en skole med 125 elever, en skole med 150 elever og en skole
med plads til 100 skolebørn, 15 børnehavebørn og 25 unge i dagcenteret. Derudover bliver der lavet opsøgende
arbejde på Kolkatas største togstation. Læs mere om os på vores hjemmeside:
http://gadensboern.org/
Som noget helt nyt planlægger vi i Gadens Børn et eksklusivt madlavningskursus i samarbejde med Hotel- og
Restaurantskolen d. 26.
januar 2018 kl. 17.00. Vi har været så heldige at få Timm Vladimir til at være vært til aftenens event, og af kokke har
vi indtil videre fået bekræftet Anders Halskov-Jensen (vinder af Masterchef og ejer af Madhjernen), Mads Cortsen
(ejer af Cortsen Dining by Mads Cortsen) og Rasmus Leck Fischer (Atelier 1B). Formålet med eventen er at rejse
penge til vores projekter i Indien. Denne dag får 68 heldige gæster lov til at prøve deres færdigheder af i de flotte
køkkener på Hotel- og Restaurantskolen (Vigerslev Allé 18, 2500 Valby), hvor de skal lære at tilberede og anrette en
5-retters menu, imens de nyder lækre vine i godt selskab. I kan læse mere om eventen her:
https://www.facebook.com/events/1526973760729805/.
På aftenen vil vi afholde en auktion med sponsorerede gaver. Hele overskuddet går til Gadens Børns arbejde i
Indien. Da vi er en non-profit organisation, sætter vi en stor ære i at en krone doneret i Danmark er en hel krone
afgivet til projekterne i Indien. Derfor går alle indtægterne fra billetsalget og selve aftenen direkte til Gadens Børns
projekter i Kolkata, Indien. Billetter kan købes her:
https://billetsalget.nemtilmeld.dk/813/
Vi håber jeg meget på, at I har lyst til at deltage i eventen eller dele den med jeres netværk, så vi kan indsamle
midler til at hjælpe flest mulige børn i Kolkata, Indien.
Fortsat god dag.
-De bedste hilsner / All the best,
Pia Lindell Qwist
Founder / Generalsekretær
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