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Exclusieve uitnodiging Christmas Gala 2012
Op 15 december organiseert Jack Rabbit met gepaste trots
opnieuw een bijzonder evenement: Christmas Gala 2012. Dit jaar
alweer voor de zevende keer met een volledig nieuw programma
gepresenteerd door Frits Sissing en Bert Kuizinga. Ook dit jaar is
het doel van dit liefdadigheidsgala om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de stichting en u kunt hier bij zijn.

Voor de 7e editie van dit gala is wederom een sfeervolle locatie
gekozen: De orangerie in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens deze avond
zal genoten worden van een uitgebreid en overheerlijk diner,
maar ook wordt er stilgestaan bij de werkzaamheden en projecten
van Jack Rabbit. Uiteraard is een team van bekende Nederlanders
ook dit jaar weer aanwezig in de bediening. Frits en Bert
begeleiden de avond met verrassende optredens en ontroerende
en vrolijke liedjes.
Inmiddels hebben diverse bekende Nederlanders en bedrijven die
Jack Rabbit een warm hart toedragen zich al aangemeld dus reden
temeer om ook uw kaarten te bestellen.

Het is ook mogelijk om losse plaatsen te boeken in plaats van
complete tafels, zodat ook individuele gasten of kleinere groepen
te gast kunnen zijn. Een tafel voor 8 personen kost 3.000 euro.
Een losse plaats aan de gezamenlijke lange tafels kost 375 euro.
Voor meer informatie en kaarten voor deze speciale avond
kunt u contact opnemen met Jack Rabbit Foundation.
Mail naar info@jackrabbit.nl of bel (073) 657 97 91.
Zet dus 15 december nu in uw agenda en zorg dat u
Christmas Gala 2012 niet mist!
Voor een sfeerimpressie van voorgaande jaren:
www.jackrabbitdinnerwiththestars.nl
Dr. Edgar van Mil, Kinderarts, Endocrinoloog
Voorzitter Jack Rabbit Foundation
Willemijn Smulders
Directeur Jack Rabbit Foundation

Daar doen we het voor...
We hopen met deze avond weer een recordbedrag binnen te halen voor onze
stichting Jack Rabbit Foundation. Of beter gezegd, voor alle kinderen waar de
stichting zich met volle overgave voor inzet. Want Jack Rabbit Foundation gelooft
dat kinderen de basis vormen voor een vreedzame en vreugdevolle toekomst en
concentreert zich dan ook op het verbeteren van de levenskwaliteit, gezondheid
en educatieve mogelijkheden van kinderen.

Frits Sissing en Bert Kuizinga

Edwin Rutten, ambassadeur van Jack Rabbit: “Mijn oproep is: wees blij dat Jack
Rabbit een kapstok biedt om een deel van uw hart aan op te hangen, in de vorm
van advies en diensten, met altijd het belang van de kinderen voorop.”
Ambassadeurs: de heer Frits Sissing, de heer Edwin Rutten, de heer Onno Hoes,
de heer Marc Lammers, mevrouw Esther Mesters, de heer Aron Winter,
de heer Clemens Briels, de heer Addy van den Krommenacker,
mevrouw Juliëtte de Wijn, de heer Ben Geurdes.
www.jackrabbit.nl
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