
  

 

FUNDRAISING HAPPENING OP 26 OKTOBER 2018    

Deuren: 19.30 u 
Met medewerking van het district Ekeren / Coco jr / Jean Bosco Safari / Tom Nelson & Dunja /  Xander Nichting (NL / John 

Terra / Garry Hagger/Gaby Peerens (Kan nog worden aangevuld/aangepast).  Een organisatie van Project One vzw t.v.v. ASS 

patiënten. 


Wie is 

Oliver Smeyers ?  

Oliver Smeyers is een jongeman waarbij ASS (Autisme Spectrum Stoornis) vrij hard heeft toegeslagen. 

Communicatie met de buitenwereld was vrijwel nihil of onmogelijk.  De medische wereld kon geen soelaas 

bieden, men kon enkel vaststellen en (overbodige) psychofarmaca  toedienen (aan een kind!!).   

Toen later bleek dat hij sterk "reageerde" op muziek, is alles op een bijna miraculeuze wijze veranderd.  Zijn 

moeder,  Maria Rodriguez, is daar gelukkig in verder gegaan.  Zij stelde op haar eentje alles in het werk om 

mensen te overtuigen van wat muziek voor Oliver deed en nog steeds doet.  Nog maar eens, de 

neuropsychiaters en psychologen blijven hierover een uitleg  schuldig.  Men kon/kan het niet verklaren... 

 

Resultaat:  Oliver heeft door muziek leren communiceren, zijn angst voor de wereld en haar mensen 

verdween als sneeuw voor de zon.  Tot ieders grote verbazing nam hij ons met “Dit is mijn leven, mijn 

verhaal” mee in zijn wereld.  Nooit eerder heeft iemand hem dit voorgedaan!  Het beweegt  tot tranen. 

Intussen is hij omringd door professionals die hem steunen:   Raph Schillebeecks, Alain Van Zeveren, Gilbert 

Sigrist (FR), Cocojr., Garry Hagger, Geena Lisa, Helen Bank (USA, Pennybanktunes), Guido maes, Xander 

Nichting,  Jo Langelaa (professionele plugger), Dan Hastrey e.a.  Zij waren danig onder de indruk en spelen 

nu een belangrijke rol in de uitbouw van zijn muzikale carrière. Oliver wil op die manier andere slachtoffers 

van het nog steeds mysterieuze en miskende ASS ondersteunen.  Dat is ons uiteindelijke doel! 

 



Een fundraising, 

waarom? 

Oliver Smeyers wil het boegbeeld worden voor mensen met ASS.  Er wordt minder voor gedaan dan men 

denkt.  Nog gezwegen van de shockerende feiten dat de documentaire “Le mur” aan het licht bracht. 

“Project One”, de vzw die samen met Oliver deze doelgroep wil helpen,  doet er alles aan om de sluier 

rond ASS op te lichten en het publiek wakker te schudden.  Via Oliver Smeyers  krijgt deze doelgroep 

eindelijk een gezicht, dat is wat we willen bereiken!  Dit is een middel tot slagen van het opzet!  Maar... 

Oliver Smeyers ondervindt dat hij veel  harder moet vechten om enig gehoor te krijgen.  Dit ondanks de 

kwaliteit van zijn songs en de professionele, vrijblijvende steun.  Hij vindt dit zelf niet erg want... hij wil er 

voor vechten tot hij gehoord wordt. 

Na de mooie productie ‘In mijn huid’ met een prachtige videoclip van Dan Hastrey (2x maal goud en 1 x 

platina in NL met Byentl), leek het tij te keren. Alle vrije radio’s pikten dit op en Ment tv plaatste de clip in 

haar playlist.  Het productieteam besliste daarop om nog 2 songs (‘Ontwaak’ en ‘Jij bent het’) te releasen 

zonder al te veel poespas.  Er moest een album komen en een plan om Oliver tot bij het grote publiek te 

brengen zodat zijn boodschap gehoord wordt.  “Deze keer eisen we aandacht voor deze opmerkelijke 

jongeman en onze doelgroep!” klinkt het.  “We zullen er samen met Oliver keihard voor werken”. 

Dit plan kan echter enkel uitgevoerd worden met de steun van het publiek en uiteraard van de artiesten 

waar Oliver zo immens veel respect voor heeft. De fundraising happening is een startschot naar de online 

crowdfunding en er is een pak werk voor de boeg.  “We vragen niet zomaar geld aan de mensen, nee.  We 

gaan dit succesvol  & transparant afwerken met het nodige respect voor iedereen die hem steunt”,  zegt het 

team. “ We plaatsen het ASS in de kijker waar het thuishoort!”.  Het gaat om mensen... 

 

 

 



En verder? 
De fundraising happening is een exclusief gegeven.  De Akerzaal wordt gevuld met een grotendeels zittend 

publiek waarbij de mensen aan mooi versierde tafels plaatsnemen.  Het publiek krijgt de mogelijkheid tot het 

winnen van onder andere prachtige juwelen geschonken door de Antwerpse diamantsector, aangevuld met 

tal van andere prijzen geschonken door onze sponsors. 

Bijkomende info: 

 Bij de aanvang van de avond wordt op een groot scherm een teaser getoond in Full hd. Een 

professionele audiovisuele productie van de crowdfunding promofilm. 

 

De promocampagne vangt eind augustus 2018 aan en is niet min: 

In heel Ekeren wordt het evenement gedurende minimum 7 dagen aangekondigd via digitale 

reclameborden.  Er wordt een press release gestuurd naar alle media.  Honderden prachtige affiches, 

duizenden flyers, t-shirts,  online campagnes & radio advertising zullen ervoor zorgen dat dit evenement een 

succes wordt! 

 

Wist u dat... 
- Er reeds 1 jaar wordt gewerkt aan een documentaire over ASS met Oliver Smeyers als rode draad?  Deze 

documentaire zal gereleased worden in maart/april 2019. Dit met de  medewerking van tal van Vlaamse 

bekende namen, maar ook internationale namen ontbreken niet. 

- De Verenigde Naties wereldwijd 2 april als dag van het autisme heeft uitgeroepen? 

  

 

 

  

Alvast bedankt voor uw steun. Dit blijft niet onopgemerkt! 

 

 



Bezoek de websites www.pro1.be en www.oliversmeyers.be voor meer nieuws, 

video’s en foto’s. 

 

OLIVER SMEYERS social media links 

 

www.youtube.com/c/OliverSmeyers  

www.facebook.com/fancluboliver.smeyers 

plus.google.com/115830446814567138035 

www.instagram.com/oliver_smeyers 

 

PROJECT ONE social media links 

 

 

twitter.com/Project1_one 

www.facebook.com/steunoliver.nu  

INSTAGRAM in opmaak 

 

 

 

 

 

 

 



 

Met de steun van 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


