
Theatervoorstelling ‘De Geur van Hoop’ 
 

Op 14 april om 20:00 uur is er in ‘Theater onder de Molen’ in Linde, vlak buiten 

Vorden, een bijzondere theatervoorstelling: ‘De Geur van Hoop’. Het is een 

benefietvoorstelling ten bate van de Stichting Multimodus, die zich inzet voor mensen op 

het platteland van Rwanda.  

 

Deze stichting (zie ook www.multimodus.nl) is een erkende, onafhankelijke organisatie die 

zich zodanig inzet voor de verbetering van het leven in Rwanda dat ze zichzelf op de duur 

overbodig maakt. Concreet gaat het daarbij om voorzieningen op het gebied van onderwijs, 

energie en water(zuivering). Er zijn geen betaalde functies en er is zeker geen strijkstok waar 

een en ander aan blijft hangen. Uiteraard is er wel geld nodig voor de aanschaf van materiaal 

en materieel en het transport ervan.  

Om dat geld bij elkaar te krijgen is Multimodus op allerlei manieren bezig. Eén daarvan is de 

prachtige kleinschalige theatervoorstelling ‘De Geur van Hoop’, met eenakter, muziek en 

poëzie. Anke Kollen en Sander van Voorst spelen de eenakter onder regie van Steven van 

Campen die ook de poëzie voor zijn rekening neemt. Zangeres Josée van der Staak is er voor 

het muzikale aandeel. Er is een nazit om over een en ander met elkaar van gedachten te 

wisselen. Eerdere bezoekers - in Friesland, Zutphen en Lochem - noemden de voorstelling 

“indrukwekkend”.  

 

Iedereen is van harte uitgenodigd om dit evenement mee te maken. De toegang is gratis, maar 

natuurlijk hoopt de organisatie op donaties ter plekke of op rekeningnummer 4737646 ten 

name van Stichting Multimodus o.v.v. projecten Rwanda. ANBI-nummer: 8199 75 023. Dit 

werk wordt ook ondersteund door Wilde Ganzen.  

Meer informatie over ‘Theater onder de Molen: www.delindeschemolen.nl  

Wij willen er nu zo goed voor zorgen, dat we straks gewoon overbodig zijn. 

vlnr: Steven van Campen, Josée van der Staak, Anke Kollen, Sander van Voorst 

 

 


