
SINISCOOP SINT-NIKLAAS
ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 - 9u45 

Prijs ticket: € 9,50  
Inschrijven via www.siniscoop.be/ 

sint-niklaas/films/coco-event-7466

Ten voordele van de Lotus Care Foundation.



OVER DE FILM
Muziek is bij de familie van Miguel een groot taboe en 
absoluut verboden. Een vreselijke straf voor een jongen 
wiens ultieme droom is een groot muzikant te worden, 
net zoals zijn idool Ernesto de la Cruz. Vastbesloten om 
zijn talent te bewijzen, komt hij door een samenloop 
van omstandigheden terecht in het prachtige, kleurrijke 
land van de doden. Daar raakt hij bevriend met Hector, 
een leuke, maar sluwe jongen. Samen beleven ze een 
buitengewoon avontuur waarop ze het ware verhaal over 
Miguels familie zullen ontdekken.

De nieuwe animatiefilm Coco van Disney-Pixar verschijnt 
vanaf 29 november in de Belgische bioscopen en werd 
geregisseerd door Lee Unkrich (Toy Story 3),  
co-geregisseerd door Adrian Molina (story artist Monster’s 
University) en geproduceerd door Darla K. Anderson  
(Toy Story 3). 

PARTNERS



PROGRAMMA 
Van Der Valk Hotel Beveren

Aansluitend mogelijkheid deel  
te nemen aan Live Cooking Buffet  
in Van Der Valk Hotel Beveren

12u30:  Aperitief met hapje

12u45:  Welkomstwoord

13u30:  Live cooking buffet:   
 Een uitgebreide brunch van  
 Mexicaans getinte gerechten

Een ruime keuze uit voorgerechten,  
hoofdgerechten en desserten

Prijs: Volwassenen: € 59 p.p. - Kinderen: € 29 p.p. 
All-in (cava met hapje + wijnen + water/frisdrank + koffie/thee)

Reserveren kan via http://www.restaurantnest.be/live-cooking
Per reservatie gaat 10% van het bedrag naar de Lotus Care Foundation



WIE IS HET IFPC?
Het Institute for Professional Care VZW is een opleidingsinstituut dat 
gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van uiterlijke en in-
nerlijke schoonheid en verzorging, opleidt zodat ze zich beter kunnen 
richten naar personen met een zorgprofiel (in eerste instantie gaat het 
over de problematiek rond kanker).  

Concreet betekent dit dat schoonheidswerkers (schoonheidsspecialis-
tes, kappers,...) een opleiding krijgen om beter de problematiek van de 
ziekte te begrijpen zodat ze ook beter kunnen inspelen op de noden. 
Het verlaagt de drempel tussen patiënt/klant en dienstverlener. Vaak 
vinden personen met een zorgprofiel de weg niet naar hen, uit schrik 
niet begrepen te worden of verkeerd behandeld te worden. En even-
eens zit de schrik er vaak ook in bij de dienstverleners over wat ze wel 
of niet kunnen/mogen zeggen en welke behandelingen ze wel of niet 
mogen toepassen. www.institutefpc.eu

WAT IS DE CARECARD?
De CareCard kan het best vergeleken worden met een 
cadeaucheque maar dan specifiek bedoeld voor de zorgsector. 
Met de CareCard (verdeeld door ziekenhuizen en mutualiteiten) 
kan een persoon, getroffen door kanker, een gratis innerlijke en 
uiterlijke boost krijgen bij een erkende Kanker Beauty Profes-
sional of erkende Kanker Hair Professional. Met deze CareCard 
maken we de stap voor elkeen financieel toegankelijk en zorgen 
we er tegelijk voor dat men terecht komt bij een Professional met 
kennis van zaken. Lijst met erkende professionals op:  
www.lotuscarefoundation.be/beauty-professionals

WAT IS DE LOTUS CARE FOUNDATION?
De Lotus Care Foundation is een fonds dat middelen verzamelt via 
diverse acties en evenementen waarmee de CareCard kan verspreid 
worden. Elke donatie is welkom om zoveel mogelijk CareCards te kun-
nen verdelen onder de zorgbehoevenden. Dank voor elke financiële 
bijdrage op het rekeningnummer  

www.institutefpc.eu www.lotuscarefoundation.be


