
Locaties
Viro Ter Dreve 

Koning Albert I-laan 188 
8200 Brugge 
050/39.01.24 

De GeneReuzen?

Met dank aan Buromac. 
Verboden op de openbare weg te gooien.

24 UUR VUUR 
 

De GeneReuzen van Hart voor Handicap zet 
in op een wereld waar alle mensen erbij 
horen en er geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen mensen met en zonder beperking. De 
doelstelling is 2030. 
Samen dingen doen is de beste methode om 
dit te bereiken. Elkaar ontmoeten, samen naar
een festival gaan, samen sporten en werken. 
Noem maar op. Die ene of enkele 
ontmoetingen zijn ervaringen die, als ze 
omkaderd zijn, het besef zullen bijbrengen 
dat inclusie eigenlijk niet moeilijk is. Dat 
inclusie vanzelfsprekend is en veel rijkdom 
met zich meebrengt. Dat het eigenlijk 
abnormaal is niet inclusief te zijn. Positieve 
ervaringen kunnen de beoogde verandering 
flink versnellen. Inclusie wordt zo de norm, 
exclusie wordt abnormaal. 

13 & 18 december

Als steun voor 

www.degenereuzen.be

Met dank aan

Viro Rosmarijn 
Abdijbekestraat 83/A 

8200 Brugge 
050/33.98.06 



Hoe steun je onze actie?

Koop kerstkaarten ontworpen door onze
cliënten (10 euro voor 4 stuks). 

Te verkrijgen aan het onthaal van Viro 
Ter Dreve of op 13 en 18/12. 

Programma

Volg Viro vzw en blijf op de hoogte! 

Vrijdag 13 december 
Viro Ter Dreve

Woensdag 18 december 
Viro Rosmarijn

Vuur 
Gezellige bar
Braadworsten en Soepactie 
Ons Tehuis (vanaf 11u30)
Rospot: vergeet jullie rosse 
centjes niet! 

Kom genieten van 24 uur vuur  
op 13 & 18 december met tal 
 van activiteiten en lekkers. 

Inschrijven voor het ontbijt (6 euro pp.) 
van 13/12: betaal cash aan het onthaal 
van Viro Ter Dreve of via de rekening: 

BE68 4770 0265 4134 (met vermelding 
aantal ontbijten). De dag zelf bestellen 

kan zolang de voorraad strekt. 

7u 
9u30 
11u30 
 
14u 
 
 
 
18u 
20u 
20u30 
22u 
1u 
 

13u 
 
 
19u

Ontbijt 
Start Sponsorloop 
Soepactie Viro Ons Tehuis 
Braadworsten (doorlopend) 
Koffie en taart 
Tombola en visput 
Animatie en belevingswinkel 
Dagdisco en karaoke 
Optreden Connecting Silence 
Het Brugse Mannenkoor 
Optreden Windkracht Light 
Verzoeknummers per bod 
Einde 
 

Huisgemaakte pannenkoeken met 
koffie of chocolademelk 
Winkeltje met lekkernijen 
Einde

Doorlopend op 13/12

Viro Ter Dreve wil samen 1000 
rondjes afleggen. Gelieve een 
bijdrage te sponsoren bij 
deelname (zie bijgevoegde  
sponsorkaart). Van 9u30 tot 
22u. Welkom aan iedereen, jong 
of oud, mobiel of minder mobiel. 
Elke deelname draagt bij! 

Sponsorloop

Zoetebekjes in huis? De school Bubao 
Ter Dreve verkoopt zelfgemaakte 

cakejes. Een zakje (of meer) bestellen of
meer info: 24uurvuur@virovzw.be 


