De vzw Sterrenbeelden nodigt U uit op haar 16de theatervoorstelling
« Het kind van de rekening »
in avant-première op dinsdag 17 april om 19u30 in het ‘Théâtre des
Galeries’
en wederom onder de deskundige begeleiding van Hare Majesteit de Koningin Paola
Oorspronkelijke titel: "Le Dindon".
In Le Dindon staat iedereen in vuur en vlam voor de onbereikbare geliefde en is iedereen
bereid om dure eden te zweren om het onmogelijke te bereiken. Op een virtuoze manier
weet Feydeau de grilligheid van de liefde te vangen in het vlindernet van zijn
schrijverschap.Zoals steeds zijn de mannen op jacht. De vrouwen zweren dat ze zullen
breken met hun respectievelijke (voor beide vrouwen wel dezelfde) aanbidders, als die
kunnen bewijzen dat hun mannen vreemd gaan. In geen enkel stuk van Feydeau is er zulke
waterval van verhoudingen. Het is een kettingreactie. Iedereen die binnenkomt heeft wel een
minnaar of minnares die de andere kent. In een snel tempo volgt de ene intrige op de
andere. Wanneer iedereen terechtkomt in een hotel is de opeenvolging van korte komische
scènes met telkens andere antagonisten zo groot, dat het publiek meegezogen wordt in een
draaikolk van intriges. Het kluwen wordt zo immens dat men denkt nooit de knoop te kunnen
ontwarren en toch komt alles mooi op zijn pootjes terecht. Wiskunde en logica.
***
De vzw Sterrenbeelden werd in 2001 gesticht door een groep ouders met als doel de
oprichting van opvangcentra voor verstandelijk gehandicapte volwassenen in het Brusselse
Gewest. Het tekort aan plaatsen is dramatisch in Brussel.
Nadat we 3 instellingen (50 plaatsten) hebben gebouwd te Watermaal Bosvoorde en
Etterbeek in een tijdspanne van 7 jaar, hebben we besloten om onze knowhow en onze
financiële steun aan externe projecten te verlenen opdat deze zich sneller zouden kunnen
verwezenlijken. Deze projecten moeten aan verschillende criteria voldoen: ze moeten onder
borgstelling van de subsidiërende overheid staan, stroken met het charter van onze vzw en
aan de behoeften van mentaal gehandicapte personen voldoen.
Deze projecten werden sinds 2013 uitgekozen: de vzw Villa Pilifs, Farra, Timber, La
Maisonnée en de CREB.
Ons vierde huis “Villa Pilifs” werd in 2015 geopend. Vzw Sterrenbeelden droeg een
belangrijke som bij voor de opening van deze 30 bijkomende plaatsen.
We gaven de vzw Farra een financiële ondersteuning voor de bouw van het dagcentrum te
Oudergem. Ons vijfde huis geopend in 2016, verwelkomt 32 personen.
De vzw Timber leidt een dagcentrum voor 22 personen. De vzw start het project met
betrekking tot de creatie van een bakkersatelier/fruitperserij atelier die 25 personen kan
ontvangen. Dit nieuwe centrum zal Artos genoemd worden.
De werken vingen aan begin maart en zullen 15 maand in beslag nemen. Wij hebben een
belangrijke cheque overhandigd aan vzw Timber. Dit zal ons 6de huis worden!
Onze fondsenwerving 2016/2017 was ten voordele van het project van de vzw La
Maisonnée te Ittre. Een nieuw pand zal worden gebouwd op hun site om kleine groepen
van 10 personen – de meest fragiele personen – op te vangen. Dit is een pilootproject,
geselecteerd door het Waals Gewest, welke een model kan worden voor de opvang van
dubbele diagnosepatiënten. We ontvingen inmiddels de stedenbouwkundige vergunning, de
offerteaanvragen zullen in januari gepubliceerd worden. Dit zal ons 7de huis worden!
Sinds juni 2016 verlenen we ook steun aan de vzw CREB voor de bouw van een 2de
centrum (30 plaatsen) voor kinderen met meervoudige handicap. Met Cap 48 en de
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Rotary ’s organiseren we een solidariteitsgolf rond dit project waarbij we Het Lokumo Fonds
(beheerd door de Koning Boudewijnstichting), de Rotary ’s van Brussel alsook de Stichting
M.M. Delacroix verenigen. We onderstrepen ook de uitzonderlijke ondersteuning van CAP 48
welke het mogelijk maakt dit project te realiseren. VZW Sterrenbeelden heeft zich ertoe
verbonden een bijdrage aan te brengen hoger dan normaal gesproken. Nadat we alle
benodigde goedkeuringen ontvingen, zullen we de stedenbouwkundige vergunning in februari
aanvragen. Dit zal ons 8ste huis worden!
VZW Sterrenbeelden creëerde dus bijna 180 plaatsen, in eigen beheer of samen met andere
actoren/vzw’s en dit in minder dan 12 jaar tijd (2008-2020).
Onze jaarlijkse theatervoorstelling zal plaatsvinden op 17 april 2018 en zal voor de 10de
opeenvolgende maal onder de Hoge Bescherming van H. M. Koningin Paola staan.
Er zijn nog enkele plaatsen ter beschikking aan 25,15 en 10 Eur. Wenst u onze projecten te
ondersteunen en gelijktijdig ook een leuk moment te beleven, dan kan u ons een mailtje
sturen naar info@constellations-asbl.org met daarin een telefoonnummer waarop we u zullen
contacteren.
Wenst u een fiscaal aftrekbare gift te doen, dan kan u hier alle informatie terugvinden.
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