De vzw Sterrenbeelden nodigt U uit op haar 11de theatervoorstelling
« Het huwelijk van Miss Beulemans »
in avant-première op dinsdag 15 april om 19u45 in het ‘Théâtre des Galeries’
en wederom onder de deskundige begeleiding van Hare Majesteit de Koningin
Paola
« Het huwelijk van Miss Beulemans » is een komedie van Fernand Wicheler en Frantz Fonson,
geschreven in het Olympiatheater van Brussel op 18 maart 1910 en hernomen te Parijs in het
Renaissancetheater op 7 juni 1910..
Een bonte mengeling van het Frans, dialect en het zwanze Brussels. Dit theaterstuk kende een
groot succes in zowel België als het buitenland sedert zijn eerste voorstelling. Integraal deel
uitmakend van de Brusselse folklore, wordt deze voorstelling dan ook zeer regelmatig vertolkt.
De komedie speelt zich af in het Brusselse middenstandsmilieu van begin vorige eeuw. Ferdinand
en Hortense Beulemans zijn drijvende krachten achter het succesrijke Bières en Bouteilles
Beulemans. Hun dochter Suzanne is verloofd met rijkeluiszoon Séraphin Meulemeester. Maar ze
wordt verliefd op de Parisien Albert Delpierre, die in het bedrijf de stiel komt leren. Terwijl het
huwelijk van Suzanne en Séraphin wordt voorbereid, komt zij er dankzij Albert achter dat haar
verloofde al een kind heeft bij een werkster.

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 zowel in dagcentra als in permanente opvang is inderdaad dramatisch in
Brussel. Sommige instellingen vertonen jarenlange wachtlijsten!
Nu wij 10 plaatsen in Watermaal Bosvoorde en 40 plaatsen in Etterbeek hebben geopend in een
tijdspanne van 7 jaren, staan wij voor de keuze om enerzijds een nieuw project te lanceren en
verscheidene jaren te wachten alvorens deze wordt opgestart of anderzijds projecten te
ondersteunen die reeds door andere verenigingen zijn ingeleid.
Wij hebben ditmaal 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.
De vzw Timber beheert sinds 23 jaar een dagcentrum voor verstandelijke gehandicapten die met
een aangepaste begeleiding aan bosbouw doen. Timber wenst nu een nieuwe eenheid voor 25
personen op te richten met blijvende vestiging (vaste woonplaats). Dit project heeft reeds het
principieel akkoord vanwege de GGC bekomen ten bedrage van 1.000.000€ voor een totale kost
geschat op 1.500.000€.
Onze eerste twee projecten hebben de oprichting bevoordeligd van structuren voor jonge
volwassenen met een verstandelijke handicap; wij zijn nu gevoelig voor het feit dat dit nieuwe
project zich richt tot oudere personen voor wie het tekort aan opvangplaatsen in het Brusselse
Gewest dagelijks toeneemt.
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