Stichting Leven in de Brouwerij
p/a Osdorperweg 578 achter
1067 SZ Amsterdam
rekening: 1156.648.66
KvK : 34378996

Uitnodiging
Waarvoor?
Wanneer?
Waar?
Kosten?

Informele themabijeenkomst met lezing en eten
Vrijdag 13 april, inloop vanaf 17.30 uur
In Brouwerij De 7 Deugden,
Osdorperweg 578 achter, 1067 SZ A’dam
€ 29,50- per persoon

Zin+Werk

?!

Waarom is werk zo belangrijk voor mensen?
Wanneer ervaren mensen zin in hun werk?
Wanneer hebben ze zin in werken?
Hoe kun je als organisatie een bijdrage leveren aan
die zin?
Werk en zingeving hangen nauw met elkaar samen.
Iedereen krijgt vroeg of laat met vragen rond
Zin+Werk te maken. En in brouwerij De 7 Deugden
is dit de grootste uitdaging: mensen een steuntje in
de rug geven bij het zoeken naar zin en richting in
werk en leven.

Uitnodiging
De Stichting Leven in de Brouwerij nodigt u uit voor een informele bijeenkomst rond dit
thema. Pau Honig –idealistisch professional op het terrein van cultuur en organisatie- houdt
een korte lezing over dit onderwerp en Garmt Haakma –brouwmeester van brouwerij De 7
Deugden- vertelt over werken in de brouwerij. Vervolgens gaan we met elkaar het gesprek
aan tijdens een “talking dinner”. U kunt dan ook alles te weten komen over De 7 Deugden
en kennismaken met het nieuwste 7deugdenbier.
U bent welkom vanaf 17.30 uur. We gaan door tot u uitgegeten en uitgepraat bent.
Aanmelden
- Graag vóór dinsdag 10 april 2012
- Per e-mail via info@de7deugden.nl
- Telefonisch via 06-51648115.

De gevraagde bijdrage van € 29,50 is kostendekkend. U kunt dit bedrag op 13 april contant voldoen
of overmaken op rekening nummer 1156.64.866 van Stichting Leven in de Brouwerij te Amsterdam.
Als u meer dan € 29,50 betaalt, stelt u de stichting in staat om meer activiteiten te organiseren rond
het thema integratie en participatie. De stichting heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Uw gift is daardoor aftrekbaar voor de belasting.
De stichting Leven in de Brouwerij is opgericht om de maatschappelijke doelstellingen van brouwerij
De 7 Deugden te ondersteunen en daaraan concrete vorm te geven. De stichting organiseert
activiteiten rond de thema’s integratie en participatie en werft fondsen om deze activiteiten te
financieren.
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