Eenmalig steunfonds: ben jij één uit de duizend?
Beste Davidsfonds lid,
De coronacrisis hakte zwaar op onze maatschappij in. Naast de economische impact was
er nog een veel grotere impact op ons persoonlijke leven en psychologische welzijn. Heel
wat mensen moesten zelf strijden tegen het virus, verloren dierbaren en voor velen was
de lockdown eenzamer dan ooit. Ook Davidsfonds en zijn afdelingen bleven niet
gespaard. Waar eerst afdelingsactiviteiten, cursussen en cultuurreizen gepland stonden,
bleef de agenda nu akelig leeg. Het sociale leven viel stil en het culturele leven natuurlijk
ook.
Ook financieel heeft het coronavirus Davidsfonds niet gespaard. Maar liefst 500.000 euro
aan inkomsten zagen we in rook opgaan. Gelukkig waren er heel wat onder jullie die het
inschrijvingsgeld van hun cursus niet terug hoefden of die spontaan een gift deden.
Jullie gulheid geeft ons de moed om door te gaan. Om niet bij de pakken te blijven zitten
en te blijven vechten voor cultuur. Om onze maatschappelijke rol om cultuur uit te
dragen in Vlaanderen en toegankelijk te maken voor iedereen te blijven vervullen. Want
mensen verbinden en samen cultuur beleven: dát is waar we met zijn allen bij
Davidsfonds voor staan.
Daarom roepen we een eenmalig steunfonds in het leven: Vrienden van Davidsfonds.
Onze missie: 1.000 Vrienden van Davidsfonds vinden die 500 euro willen storten. 1.000
cultuurliefhebbers die Davidsfonds een warm hart toedragen. 1.000 sympathisanten die
begrijpen dat de impact van het virus nog niet voorbij is en ons mee willen wapenen voor
de toekomst. Niet alleen die van Davidsfonds maar van de culturele sector in het
algemeen.
Ben jij er één uit de duizend?
Dan kan je jouw bijdrage van 500 euro storten op BE98 4310 0693 8193 met vermelding
Vrienden van Davidsfonds. Bovenop de dankbaarheid van onze vele tienduizenden leden
en het opnieuw helpen verzekeren van een gevulde culturele agenda word je ook
opgenomen in de eregalerij van de Vrienden van Davidsfonds. Bovendien krijg je dankzij
de overheid dit jaar 60% van je gift terug via je belastingaangifte.
Bedankt voor je steun!
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