
                ‘GRUOSNA  838’    presenteert:  
ZONDAGMIDDAG  28  NOVEMBER  2021  

vanaf  14:00  uur  –  ZAAL  GIELING  GROESSEN  

ONTMOETING  MET  PETER  FABER  
Niet  zomaar  een  bekende  Nederlander  

Laat  je  verrassen  door  deze  bijzondere  man  
Luister  naar  zijn  inspirerende  verhalen,  gedichten  en  zang  

Geniet  van  zijn  bijzondere  humor  
Ter  plekke  schildert  Peter  een  nieuw  werk  

En  maak  kennis  met  zijn  prachtige  ‘Peter  Faber  Stichting’  
  

Beperkt  aantal  aanmeldingen  
Als  bezoeker  betaalt  u  een  inlegbedrag  van  €  25  per  persoon,  welk  bedrag  voornamelijk  wordt  besteed  aan  de  

aankoop  van  schilderwerken  van  Peter.  Deze  worden  verloot  onder  de  deelnemers.  
De  opbrengst  hiervan  komt  geheel  ten  goede  aan  de  ‘Peter  Faber  Stichting’.  

We  hebben  een  maximum  gesteld  aan  het  aantal  deelnemers  tijdens  deze  ontmoeting.  
AANMELDEN:  Uitsluitend  via  het  mailadres  peterfaberstichting@deurdreiers.nl  waar  u  uw  
naam  en  adres  vermeld  en  een  bedrag  van  €  25  overmaakt  naar  bankrekening  NL59  RABO  0315  4118  56  

t.n.v.  CV  De  Deurdreiers.  U  krijgt  dan  het  entreebewijs  thuisgestuurd  of  bezorgd.  
U  doet  dan  automatisch  mee  met  de  verloting  van  de  schilderijen.    

Voor  eventuele  vragen  kunt  u  terecht  op  ons  mailadres:    peterfaberstichting@deurdreiers.nl.  
  

Win  een  kleurrijk  schilderwerk  van  Peter  
Er  zullen  minimaal  twee  schilderijen  van  Peter  Faber  worden  verloot  onder  de  deelnemers.  

      

MEER  OVER  DE  “PETER  FABER  STICHTING”  
Peter  Faber:  'Op  16  jarige  leeftijd  hoorde  ik  op  school  de  historische  
woorden:  'Faber,  jij  komt  uit  Amsterdam  Noord,  en  uit  Amsterdam  Noord  is  
nog  nooit  iets  goeds  vandaan  gekomen.  In  Amsterdam  Noord  stonden  
vroeger  de  galgen  Faber  en  die  stonden  daar  niet  voor  niks.  
“Faber  jij  bent  niks,  jij  kan  niks  en  jij  wordt  niks!”  
‘In  oktober  2008,  50  jaar  later,  is  de  Peter  Faber  Stichting  opgericht  met  als  
doel  jongeren  in  Tuindorp  Oostzaan/Amsterdam  Noord  iets  terug  te  geven,  
van  wat  ik  zelf  als  opgroeiende  jongen  in  datzelfde  dorp  heb  gemist  zoals  
trots,  zelfvertrouwen  en  de  ontdekking  dat  je  meer  kunt  dan  je  denkt  te  
kunnen'.  

                                Ik  kan  ‘t,  ik  wil  ’t,  ik  doe  ‘t.  Nu!  
De  missie  is  om  iedereen  ongeacht  afkomst,  achterstand  of  beperking  de  switch  te  laten  maken  van  
destructieve  naar  creatieve  energie.  Er  worden  door  de  stichting  voor  verschillende  doelgroepen  creatieve  
projecten  op  maat  ontwikkeld  en  uitgevoerd.  Gedurende  de  eerste  5  jaar  waren  de  projecten  vooral  gericht  op  
Tuindorp  Oostzaan;  sinds  2014  ligt  de  focus  op  groot  Amsterdam,  maar  is  de  stichting  ook  landelijk  actief.  
De  eerste  doelgroep  waar  ze  zich  op  richt  zijn  risicojongeren  en  (ex)gedetineerden  in  de  leeftijd  van  16  t/m  40.  
Daarnaast  is  er  een  speciaal  project  (EPJO),  dat  zich  richt  op  schoolkinderen  tussen  de  12  en  18  jaar.  
  
Peter  Faber  Stichting:  Dr.  Jan  van  Breemenstraat  1A,  1056  AB,  Amsterdam.  KVK  Nummer:  34387187;  RSIN  Nummer:  8222.28.300  
Doelstelling  conform  statuten:  Het  vergroten  van  de  maatschappelijke  kansen  van  met  name  jongeren  in  een  achterstandspositie,  met  
name  door  het  in  aanraking  brengen  van  hen  met  theater  en  mede  daardoor  het  bevorderen  van  hun  persoonlijkheidsontwikkeling.  
Hoofdlijnen  beleidsplan:  De  Peter  Faber  Stichting  tracht  haar  doel  onder  meer  te  verwezenlijken  door  het  uitvoeren  van  op  maat  
gemaakte  projecten  gericht  op  verschillende  doelgroepen.  Elk  jaar  wordt  een  projectplan  opgesteld  waarin  drie  hoofdprojecten  zijn  
opgenomen.  De  PFS  is  een  projectenstichting  zonder  winstoogmerk  en  ontvangt  geen  structurele  subsidie.  Om  de  projecten  te  
realiseren  werft  de  Stichting  fondsen  en  giften.  Het  vermogen  van  de  stichting  is  beperkt.  De  stichting  houdt  niet  meer  vermogen  aan  
dan  voor  het  uitvoeren  van  de  activiteiten  redelijkerwijs  nodig  is.  Er  bestaan  samenwerkingsverbanden  met  verschillende  partners  
zoals  de  Politie,  de  gemeente  Amsterdam,  de  Rechtspraak  en  het  ministerie  van  Justitie  en  Veiligheid  waarmee  we  onze  projecten  
uitvoeren.  Projectplan  2021  "Van  denken  naar  doen"  
Bestuur  en  beloningsbeleid:  Het  bestuur  van  de  Peter  Faber  Stichting  bestaat  uit:  Martijn  Punt,  voorzitter,  Sanna  Hoogervorst,  
penningmeester  en  Tjaard  Gimbrère,  secretaris.  Het  bestuur  ontvangt  geen  vergoeding  voor  de  uitvoering  van  haar  taken  en  er  zijn  
geen  mensen  in  dienst  van  de  stichting.  


