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Theater Rotterdam doneert aan Daniel den
Hoed Fonds en hospice De Regenboog

Op vrijdag 4 oktober heeft Theater Rotterdam een bedrag van 5600 euro

gedoneerd aan het Daniel den Hoed Fonds en de Rotterdamse hospice De

Regenboog. Het geldbedrag is opgehaald tijdens de benefietavond Fields of Gold,

geïnitieerd en georganiseerd door medewerkers van Theater Rotterdam.

 

In het haltheater van Theater Rotterdam Schouwburg zijn de donaties aan Daniel den Hoed

Fonds en hospice De Regenboog officieel overhandigd door algemeen directeur Walter Ligthart

en hoofd receptie Cor Kapaan, die het initiatief nam voor de benefietavond Fields of Gold. Op

deze avond verzorgden medewerkers van Theater Rotterdam een complete muzikale avond met

optredens, eten en drinken. Tijdens een loterij konden bezoekers mooie prijzen winnen, die zijn

aangeboden door Rotterdamse ondernemers en organisaties. Algemeen directeur Walter

Ligthart: “Wij hebben veel muzikaal talent rondlopen onder collega’s en het idee voor een

dergelijke muziekavond is vaker ontstaan. Dat we het nu hebben kunnen verbinden aan een

benefiet is heel mooi. Ik ben trots dat deze avond in korte tijd en met zoveel liefde is ontstaan

en dat wij deze donatie kunnen doen.”

 

Belangrijk werk voor kankerpatiënten

⏲
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Hoewel Theater Rotterdam met blijdschap terugkijkt naar de benefietavond Fields of Gold, is

de aanleiding ervan minder vrolijk. In het afgelopen jaar zijn twee medewerkers van Theater

Rotterdam overleden aan leukemie. Ter ere van en nagedachtenis aan hen én andere

medewerkers die zijn overleden aan kanker, kwam Cor Kapaan op het idee van een benefiet. “In

het afgelopen jaar moesten we met veel verdriet afscheid nemen van twee collega’s en daardoor

zagen we hoe belangrijk het werk is van het Daniel den Hoed Fonds en hospice De Regenboog.

Ik en een aantal collega’s kwamen op het idee om door middel van een benefiet niet alleen

aandacht te geven aan dit belangrijke werk, maar ook daadwerkelijk een bijdrage te doen.

Omdat de avond zo succesvol is gelopen, denken we al na over een vervolg…”

 

Dankbaar en vereerd

Het Daniel den Hoed Fonds doet wetenschappelijk onderzoek in het Erasmus MC Kanker

Instituut en de hospice De Regenboog biedt patiënten de ruimte om in alle rust, met eigen

gewoontes en dierbaren afscheid te nemen van het leven. Beide organisaties geven aan blij en

dankbaar te zijn met het initiatief en de donatie van Theater Rotterdam. Shakira Sohier-Borst,

fundraising director van Daniel den Hoed Fonds: “Wij vinden het ontzettend bijzonder en mooi

hoe de medewerkers van Theater Rotterdam zich hebben georganiseerd. Het opgehaalde

bedrag investeren wij in de ontwikkeling van immuuntherapie, die erg belangrijk is.” Len

Nolles, coördinator van De Regenboog: “Wij zijn onder de indruk van de passie en bevlogenheid

waarmee Theater Rotterdam deze avond heeft opgezet en vereerd dat zij ons hebben benaderd.

De donatie gebruiken wij om onze tuin op te knappen, zodat de patiënten daar nog beter van

kunnen genieten.”  

 

Fields of Gold is georganiseerd door medewerkers van Theater Rotterdam, met muzikale

inbreng van Bear Valour, MR Overdrive, MoD, MXRCXL, Cor Kapaan, Raisa Gerrets,

Annette Rietveld & Paul Lagrouw, Duo De Wijs – van Gorcum, Gino van Weenen, Boom Boom

du Terre en Fabienne Meulenhoff, en met speciale dank aan het Bilderberg Parkhotel, Niche

Flowershop, Corneliano, The James Hotel, Scapino Ballet Rotterdam, Van Rees,

WArd/waRD-Ann Van den Broek, Bazar Hotel Rotterdam, De Nieuwe Poort, Luxor Theater

Rotterdam, De Surfschool, Nacht van de Kaap, Bertmans, Performance Collectief Urland,

Pathé Schouwburgplein, De Theetap, Bergarde Galleries, Rotterdam Pride, Surfplasrun

Krimpen aan den IJssel, Café Restaurant Floor, 's Zomers bloemen, Kever Genever, en

'Cootje'.

Noot aan de redactie



OVER THEATER ROTTERDAM

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam
en op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te
maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.

De makers van Theater Rotterdam zijn: 
Boogaerdt/VanderSchoot 

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Clint van der Hartt van Theater

Rotterdam via 010 404 44 111 of clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl. 

Foto: Walter Ligthart (algemeen directeur Theater Rotterdam) en Cor Kapaan (hoofd

receptie Theater Rotterdam) met Shakira Sohier-Borst (Daniel den Hoed Fonds), Chantal

Gerla (Daniel den Hoed Fonds) en Len Nolles (De Regenboog) / © Salih Kilic
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Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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