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Dansers van Balletschool Anita Bekers zamelden € 562,10 in voor Syrië 
 
Op zaterdag 22 juni hebben 75 dansers in de leeftijd van 8 t/m 68 jaar het publiek in Oostburg 
verrast met de flashmob ‘Dance the war is over’. ‘Dance The War is Over’ van de 
Nederlandse band Handsome Poets was dit jaar het themalied van het Bevrijdingsfestival. 
Op dit nummer hebben de dansers uit de gemeente Sluis een bijzondere choreografie 
voorbereid. De dansers zetten zich in voor Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar school. Met 
deze dansactie zamelden de dansers € 562,10 in voor het ‘terug naar school’ project van 
Hulporganisatie Save the Children in Syrië. 

Door de burgeroorlog zijn veel mensen hun land ontvlucht. De helft van de vluchtelingen is nog 
kind. Ze hebben alles moeten achterlaten en zijn zwaar getraumatiseerd. Hulporganisatie Save the 
Children werkt in de omringende landen aan de opvang van kinderen en hun families. Save The 
Children voert een grote 'terug naar school' campagne in zowel Libanon als Jordanië. Doel is om 
Syrische kinderen in zowel gastgemeenschappen als vluchtelingenkampen weer de schoolbanken 
in te krijgen. Ze voorzien kinderen van schooltassen, uniformen en ander essentieel schoolmateriaal 
en betalen indien nodig hun schoolgeld.  

Met deze flashmob vieren de dansers tevens de doorstart van de dansafdeling. De flahsmob is de 
laatste dansuitvoering onder de vlag van de Stichting Welzijn West Zeeuws Vlaanderen. Dansers in 
de omgeving van Oostburg kunnen vanaf komend seizoen terecht bij Balletschool Anita Bekers. 
 
De campagne Upgraden is onderdeel van het jongerenprogramma Consumptie Verplicht dat in 
Zeeland en Brabant wordt uitgevoerd door Switch.Meer informatie www.maakdeswitch.nl.  

 

NOOT VOOR DE REDACTIE  

De campagne Upgraden is onderdeel van het jongerenprogramma Consumptie Verplicht dat wordt uitgevoerd 
door Switch, COS, Tûmba en NJR. Consumptie Verplicht richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 
jaar die met positieve energie werken aan een betere toekomst.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met: Imke Elstak, consulent Switch,  0113 250051 en 
i.elstak@maakdeswitch.nl. Of kijk op www.upgraden.nu of www.facebook.com/upgraden 
 
Het jongerenprogramma Consumptie Verplicht  wordt in Zeeland mede mogelijk gemaakt door het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken, Switch en de Provincie Zeeland. 

 

http://www.maakdeswitch.nl/
mailto:i.elstak@maakdeswitch.nl
http://www.upgraden.nu/
http://www.facebook.com/upgraden

