Steun ons, vzw Katarsis, via Music For Life
-

18 december 2017 tem 24 december 2017

Wat is Music For Life?
Tijdens de warmste week van studio Brussel worden allerlei acties op poten gezet om verschillende
vzw’s of goede doelen te steunen. Dit jaar zal Music for Life doorgaan in het provinciaal domein
Puyenbroeck te Wachtebeke.
Wat is Katarsis?
Wij zijn een revalidatiecentrum voor mannen en vrouwen vanaf 16 jaar met problemen rond illegale
drugs,
al
dan
niet
in
combinatie
met
alcohol
en/of
medicatie.
We bieden een residentieel, groepsgericht en sterk gestructureerd programma aan. Naast deze
groepsgerichte aanpak hebben we bijzondere aandacht voor individuele begeleiding in functie van de
specifieke noden van de cliënt.
Hoe Katarsis steunen?
Weet je een leuke actie die je alleen of met een hele groep wilt uitvoeren waardoor je geld inzamelt
voor
Katarsis?
Vanaf
september
kan
je
deze
actie
registreren
op
http://dewarmsteweek.stubru.be/registreereenactie.
Laat het ons zeker weten wanneer je een actie hebt geregistreerd. Stuur een mail naar
leen.theberath@katarsis.be. Op die manier kunnen wij via onze website en onze facebookpagina
reclame maken voor jouw actie.
Wat doen we met de opbrengst?
Onder het motto “een gezonde geest in een gezond lichaam” en omdat sport een zeer belangrijk
onderdeel is van ons residentieel programma, kiezen we ervoor om met de opbrengst van de acties
nieuw sportmateriaal aan te kopen.
Meer info?
www.warmsteweek.be
www.katarsis.be

Je wil je “warme actie registreren. Wat doe je?

Stap 1 : Ga naar http://dewarmsteweek.stubru.be/goededoelen
Stap 2 : Ga op zoek naar “Katarsis” als goed doel.
Stap 3 : Klik op “Katarsis”. Onderaan de uitleg komt een rode balk tevoorschijn waarop staat
“registreer een actie”. Klik hierop.
Stap 4 : Vul al de informatie in over de actie die je wil doen : wanneer, waar, … En sluit af
met onderaan op “registreer” te klikken indien dit je eerste actie is (heb je al een actie
geregistreerd, dan kies je voor “inloggen”).
Stap 5 : Nu maak je een profiel aan door alle gegevens in te vullen. Daarna druk je op
“verstuur”.
Stap 6 : Je krijgt nu een email om je registratie te bevestigen maar ook een meer met nog meer
informatie over de “warmste week”.
Stap 7 : Je actie kan je ook promoten op facebook. Dit kan je doen door te klikken op de link
die je krijgt na je registratie.
Stap 8 : Ook wij kunnen je actie promoten. Om dit te doen stuur je best een mail naar
leen.theberath@katarsis.be
Wij plaatsen dan je actie op onze facebookpagina.

Heel erg bedankt.

