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Manuel Collas De La Roche 
President and Founder of The Better World Endowment Fund 
Change is upon us, and in 2022, we remain committed 
to contribute to this transformation.
In December 2021, on the occasion of the Dubai Expo, 
we brought awareness about persons with disabilities 
and the work many do on this issue, including the 
global philanthropic organization Dubai Cares.
In 2022, we have decided to focus on the preservation 
of our health and our planet.
In March, still within the context of the Dubai Expo and 
the United Nations Oceans Fortnight, we focused on 
the conservation of the oceans and the blue economy.
In May and in September during the Cannes and  
Venice Film Festivals we spoke about food, health, and 
sustainability. In December, we plan to talk about the 
Climate and Sustainable Wellbeing.
From images to action, the Better World Fund aspires 
to be more than a single event. We stand as a mo- 
vement shedding light upon concrete actions that 
impact people all over the world. We work to bring 
focus on the main humanitarian issues of our time. 
Through our cultural commitment, especially cine- 

matographic, and our support for impactful projects, 
our objective is to educate and take action to reduce 
inequalities, improve the wellbeing of all, and protect 
our planet and our ecosystems.
The Better World Fund aims to be the voice and image 
of tomorrow’s world through conferences, films, do-
cumentaries and shows to promote and support all 
those committed globally to change and the future.
We believe in the power of movies as a force for sprea- 
ding messages and inspiring meaningful action.
We invite you to join us in bridging culture and nature, 
arts and science, challenges and opportunities.
Because we need to highlight the good, we need to 
inspire, we need to share ideas and stories, and we 
need to act.
The better world we aspire for will not be possible 
without individual and collective awareness, and all 
of us acting together.
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مانويل كوالس دو ال روش
The Better World Endowment Fund رئيس ومؤسس

التغيري هو وقٌف علينا، ويف عام ٢.٢٢ علينا البقاء ملتزمني يف املساهمة يف هذا التحول. 

يف ديسمرب من العام ٢٠٢١، خالل معرض ديب Expo، كّنا قد نرشنا الوعي حول األشخاص 

ذوي الحاجات الخاصة، وقد عملنا مع الكثريين من اللذين يتابعون هكذا قضايا، مبا يف 

ذلك املنظّمة الخريية العاملية “ديب للعطاء”. 

 

كذلك يف عام ٢٠٢٢ قررنا الرتكيز  عىل الحفاظ عىل كوكبنا وعىل صحتنا ايضاً.

 United(واالمم املتحدة للمحيطات Expo يف شهر مارس، وبالتزامن مع معرض ديب

املحيط  عىل  الحفاظ  اهّمية  عىل  ركّزنا  قد  كّنا   ،)Nations Oceans Fortnight

واإلقتصاد االزرق.

من التصّور اىل التطبيق، تطمح The Better World Fund ألن تكون اكرث من حدث. 

يف  الناس  عىل  تؤثر  التي  امللموسة  االجراءات  عىل  الضوء  تسلط  كحركة  نقف  نحن 

جميع انحاء العامل، كام نقوم بلفت اإلنتباه عىل القضايا اإلنسانية والرئيسية يف عرصنا 

اىل  تهدف  مؤثرة،  ملشاريع  ودعمنا  السناميئ  التصوير  عرب  الثقايف،  إلتزامنا  من خالل 

الجميع،  املساواة وتحسني رفاهية  للحد من عدم  الآلزمة  اإلجرئات  التثقيف وإتخاذ 

وحامية كوكبنا وانظمتنا البيئية.  

يهدف The Better World Fund اىل ان يكون صوَت وصور عامل الغد من خالل القيام 

باملؤمترات واألفالم الوثائقية لدعم وتعزيز جميع امللتزمني عاملياً بالتغيري وباملستقبل.

نحن نؤمن بقّوة األفالم لنرش الرسائل وإللهام للقيام بأعامل قيمة للربط بني الثقافة 

والطبيعة والفن والعلم والتحديات والفرص.

ندعوكم اىل االنضامم إلينا 

ألننا نحتاج لإلضائة عىل الخري، ونحتاج اىل إلهام اآلخرين ومشاركتهم األفكار والقصص، 

كام واننا نحتاج اىل التنفيذ.

النه ال يكمن هناك عاملٌ افضل من دون الوعي الفردي والجامعي ومن دون أن نعمل 

جميعنا سوياً.
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Hayy Jameel
Our Mastermind, Conference and Masterclass 
will take place at the Hayy Jameel on December 
6th in Fenaa Hayy conference room.

Art Jameel supports artists and creative communities. Founded 
and supported by the Jameel family philanthropies, the 
independent organisation is headquartered in Saudi Arabia 
and the UAE and works globally. Art Jameel’s programs – across 
exhibitions, commissions, research, learning and community-
building – are grounded in a dynamic understanding of the 
arts as fundamental to life and accessible to all.  

Art Jameel’s two institutions – Hayy Jameel, a dedicated 
complex for the arts in general, cinema and creativity in 
Jeddah, Saudi Arabia, and Jameel Arts Centre, an innovative 
contemporary institution in Dubai, UAE – are complemented 
by digital initiatives plus collaborations with major institutional 
partners and a network of practitioners across the world.   

Art Jameel’s model is collaborative: major institutional partners 
include Delfina Foundation, the Metropolitan Museum of Art, the 
Prince’s Foundation School of Traditional Arts and the Victoria and 
Albert Museum. Locally, the organisation works with individuals 
and organisations to develop innovative programming that 
embraces both ancient and new technologies, and encourages 
entrepreneurship and the development of cultural networks.
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سنرت جميل للفن

سيُعقد برنامج العقل املدبر واملؤمترات واملاجستري والفآت الرئيسية يف حي سنرت جميل 

يوم 6 ديسمرب يف قاعة مؤمترات يف حي الفناء.

فجميل للفن تدعم الفنانني واملجتمعات اإلبداعية.  تأسست املنظمة املستقلة ودعمت 

من قبل املؤسسات الخريية لعائلة جميل ، ويقع مقرها الرئييس يف اململكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية املتحدة وتعمل عىل مستوى العامل.  ترتكز برامج جميل 

للفن - عرب املعارض والتكليفات والبحوث والتعلم وبناء املجتمع - عىل فهم دينامييك 

للفنون باعتبارها أساسية للحياة ومتاحة للجميع.

مؤسستا جميل للفن - وحي جميل ، مجمع مخصص للفنون بشكل عام ، والسينام 

واإلبداع يف جدة ، اململكة العربية السعودية ، ومركز جميل للفنون ، مؤسسة معارصة 

مبتكرة يف ديب ، اإلمارات العربية املتحدة - تكملها مبادرات رقمية باإلضافة إىل التعاون 

مع مؤسسات كربى ورشكاء وشبكة من املامرسني يف جميع أنحاء العامل.

دلفينا  مؤسسة  الرئيسيني  املؤسسيسني  الرشكاء  بني  من  تعاوين:  للفن  جميل  منوذج 

ومتحف  التقليدية  للفنون  األمري  مؤسسة  ومدرسة  للفنون  مرتوبوليتان  ومتحف 

فيكتوريا وألربت.  محليًا ، تعمل املنظمة مع األفراد واملنظامت لتطوير برامج مبتكرة 

التقنيات القدمية والجديدة عىل حد سواء ، وتشجع ريادة األعامل وتطوير  تحتضن 

الشبكات الثقافية.



#BWF in Jeddah

December 2022

Red Sea Film Festival

6

What is the Better World Fund? 
We stage international prestigious events gathering celebrities, film- 
makers, leaders, companies and change makers towards one purpose : 
make the international commitment to sustainable development goals 
(SDG) a reality. We spotlight. We connect. We build bridges.

The Better World Fund is an endowment Fund based in Paris. 
It was created in 2016 in response to a humanitarian impulse 
stemming from a society in need of more equality authenticity 
and truth.

Beyond political, religious or cultural differences, we spotlight 
Women’s Rights, Education, the Environment and Biodiversity. 
More than ever, we must protect our Planet.

Since 2016, the Better World Fund has been organizing a series of 
high-level events in key locations in different parts of the world 
such as the Cannes Film Festival, the Venice Film festival, Los 
Angeles, Toronto, Monaco, Cairo, New York, Saudi Arabia and 
at the Dubai Expo 2020. We work together with other influential 
people from the Cinema, Music, Business, Sports and Fashion 
Industries.

Our disruptive format makes our high-level events unique: it 
consists of a Mastermind and Academia for Better World confe-
rences with influential speakers, a networking lunch, cocktails 
and a gala dinner with shows, and awards to recognize the 
positive impact of leaders, artists and businesses, including 
innovative start-ups.
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ما هو The Better World Fund؟

هو تنظيم املؤمترات الدولية املرموقة التي تجمع مشاهري وصّناع افالم وتغرييني بهدف 

واحد وهو جعل اإللتزام الدويل بأهداف التنمية املستدامة )SDGs( حقيقة واقعيّة. 

نسلّط الضوء. نتواصل. نبني الجسور.

The Better World Fund هو صندوق هبات مقرّه باريس، تم إنشاؤه يف عام ٢٠١٦ 

إستجابة لدافع إنساين نابع من مجتمع يحتاج إىل املزيد من املساواة واألصالة والحقيقة.

إىل جانب اإلختالفات السياسية أو الدينية أو الثقافية، نسلط الضوء عىل حقوق املرأة 

والتعليم والبيئة والتنوع البيولوجي أكرث من أي وقت مىض.

يجب علينا حامية كوكبنا!

منذ عام ٢٠١٦، ينظم Better World Fund سلسلة من األحداث البارزة يف مواقع 

رئيسية يف أجزاء مختلفة من العامل مثل مهرجان Cannes السيناميئ، ومهرجان البندقية 

 Expo السيناميئ ولوس انجلوس وتورنتو وموناكو والقاهرة و نيويورك. ويف معرض ديب

2020، نعمل مع أشخاص مؤثرين يف مجاالت السينام واملوسيقى واألعامل والرياضة 

واألزياء.

كام اّن تنسيقنا املحرتف يجعل الحدث رفيع املستوى وفريد من نوعه، فهو يتألف من 

العقول املدبرة واكادمييني ألجل مؤمترات عاملية افضل، مع متحدثني مؤثرين، يتبعه 

للقادة  اإليجايب  الوقع  ملعرفة  وجوائز  مع عروض  وكوكتيل وحفل عشاء  غذاء  وجبة 

والفّنانني ورجال األعامل مبا يف ذلك الرشكات الناشئة املبتكرة
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What is happening in Jeddah? 

For the first time in Saudi Arabia, the Better World Fund is proud to feature an 
amazing program in Jeddah that will take place from 1 to 10 December 2022. 
We are pleased to collaborate with amazing artists, leaders and corporations 
to support the United Nations Sustainability Development Goals.

We invite you to a series of high-level events to discuss the im-
portance of protecting biodiversity and our natural resources, 
notably within the context of global warming.

Throughout both days, our focus will be on how to adapt to and 
mitigate the new climate realities and protect biodiversity, no-
tably within the context of a growing global population.

We will share ideas and solutions through a Mastermind - Social 
Awareness and Impact Forum. We will feature other networ-
king events to connect people, values and businesses. We will 
host a prestigious gala dinner featuring an exceptional artistic 
program, awards ceremony and an auction to the benefit of a 
committed NGO.
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ماذا يحدث يف جّدة؟

ألول مرة يف اململكة العربية السعودية ، يفخر The Better Fund بتقديم برنامج رائع يف جّدة خالل مهرجان البحر 

األحمر السيناميئ الدويل اللذي سيعقد يف فرتة بني ١ و ١٠ دسمرب ٢٠٢٢.. يسعدنا التعاون مع فنانني رائعني وقادة 

والرشكات لدعم اهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

املرجانية  والشعاب  البيولوجي  التنوع  حامية  أهمية  ملناقشة  املستوى  رفيعة  األحداث  من  سلسلة  اىل  ندعوكم 

ومواردنا الطبيعية، السيام اإلحتباس الحراري.

خالل كاِل اليومني، سينصب تركيزنا عىل كيفية التكيّف مع الحقائق املناخية الجديدة والتخفيف من وطأتها وحامية 

التنوع البيولوجي، وباألخص تزايد عدد سكان العامل.

سوف نشارك األفكار والحلول من خالل العقل املدبّر-منتدى الوعي، والتأثري الجامعي. كذلك سنعرض خالل الحدث 

فّنياً  برنامجاً  يضم  مرموق  عشاء  حفل  هناك  سيكون  كام  والرشكات.  والقيم  األشخاص  بني  لربط  اخرى  شبكات 

NGOإستثنائياً، وحفل توزيع جوائز ومزاداً يعود ريعه ل

ديسمرب ٢٠٢٢

مهرجان البحر األحمر السيناميئ



PARTY
11 pm

Connecting People 

COCKTAIL RECEPTION
& RED CARPET

7.30 pm

Networking & Photocall

BETTER WORLD FUND 
GALA DINNER

8.30 pm

Dinner, Auction &  
Awards Ceremony

December 6th & 7th, 2022

Event program details

MASTERCLASS
2.30 pm to 4 pm

More info coming soon

MASTERMIND
10 am to 11:30 am

Climate and Sustainable 
Wellbeing

CONFERENCE 
FOLLOWED BY Q&A

11:30 am to 1 pm

« Academia for a Better 
World » In partnership 

with The University Paris 
Saclay

LUNCH
1 pm to 2.30 pm

Lunch &  
Networking

DECEMBER 6TH

at Hayy Jameel

DECEMBER 7TH 

at Jeddah Hilton
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Why choose Better World Fund?
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MASTERMIND, PHILANTHROPIC CHALLENGES & DEBATE
Is a meeting of high-level speakers and an inspiring transmission of knowledge 
that will raise public awareness on fundamental subjects. These exchanges 
allow awareness in the pursuit of a Better World. It is a selection of persona-
lities and leaders who contribute to the betterment of our planet. This year, 
in Jeddah, the objective of Mastermind is to have a panel discussion sug-
gesting actions and initiatives for the Food, Health & Sustainability. We have 
selected the best personalities and innovative leaders who are making the 
world a better place. This year in Jeddah the Mastermind’s main goal is to 
discuss, analyze and decide on specific actions, platforms and initiatives to 
protect our planet in this particular context that the world is currently facing. 
The Mastermind has developed the following activities: Mastermind Visionary 
Speech,  Guest Speaker’s, Presentations Networking

GALA DINNER
A prestigious gala dinner will take place in Jeddah on December 7th, 2022.

AWARDS CEREMONY
We honor leaders, film directors and artists for their actions and commitment 
to address the most pressing humanitarian and sus- tainability issues of our 
time. We will focus on the link between climate change, and biodiversity.

MASTERCLASS
«Can the Movie Industry succeed in creating a Better World?» What is the 
role actors, directors, scriptwriters and producers play in conveying a mes-
sage of peace, education, and safety? How can they encourage the industry 
in making movies with more positive messages with the aim of creating a 
Better World? How can movies anticipate a greener and more ecological 
production, starting with the choice of location, accessories and equipment 
rental, usage of green energy, animal welfare, catering, and respect for hu-
man rights and cultures?  What environmental standards should the industry 
imply on the key people behind it, while highlighting the importance of awar-
eness, publicity, and certification?



#BWF in Jeddah

December 2022

Red Sea Film Festival

12

D
ub

ai
 2

02
2

 Dubaï 2021

C
ai

ro
 2

01
9

N
YC

 2019

ملاذا اختيار Better World Fund؟

 العقل املدبر والتحديات الخلقية واملناقشات 

املوضوعات  العام حول  الوعي  مستوى  رفع  شأنه  من  للمعرفة،  امللهم  ونقلهم  املستوى  رفيعي  ملتحدثني  اجتامع  هو   

األساسية.  تسمح هذه التبادالت بالوعي يف السعي وراء عامل أفضل.  إنها مجموعة مختارة من الشخصيات والقادة الذين 

يساهمون يف تحسني كوكبنا.  هذا العام ، يف جدة ، هدف العقل املدبر هو عقد حلقة نقاشية تقرتح اإلجراءات واملبادرات 

من أجل الغذاء والصحة واالستدامة.  لقد اخرتنا أفضل الشخصيات والقادة املبتكرين الذين يجعلون العامل مكانًا أفضل.  

الهدف الرئييس للعقل املدبر هذا العام يف جدة هو مناقشة وتحليل واتخاذ قرارات بشأن إجراءات ومنصات ومبادرات 

محددة لحامية كوكبنا يف هذا السياق املحدد الذي يواجهه العامل حالًيا.  طور العقل املدبر األنشطة التالية: العقل املدبر 

للخطاب البرصي ، الضيوف املتحدثني ، شبكات العروض التقدميية

 فئة رئيسية

السيناريو  وكّتاب  واملخرجون  املمثلون  يلعبه  الذي  الدور  هو  ما  أفضل؟«   عامل  خلق  يف  السينام  صناعة  تنجح  »هل   

واملنتجون يف نقل رسالة السالم والتعليم والسالمة؟  كيف ميكنهم تشجيع الرشكات الصانعة عىل صناعة أفالم برسائل أكرث 

إيجابية بهدف خلق عامل أفضل؟  كيف ميكن أن تتوقع األفالم إنتاًجا أكرث اخرضاًرا وبيئًيا ، بدًءا من اختيار املوقع ، وتأجري 

امللحقات واملعدات ، واستخدام الطاقة الخرضاء ، ورعاية الحيوانات ، وتقديم الطعام ، واحرتام حقوق اإلنسان والثقافات؟  

ما هي املعايري البيئية التي يجب أن تتضمنها الصناعة عىل األشخاص الرئيسيني الذين يقفون وراءها ، مع إبراز أهمية 

الوعي والدعاية واالعتامد؟

 حفل توزيع الجوائز

إلحاًحا يف  القضايا اإلنسانية واالستدامة األكرث  القادة ومخرجي األفالم والفنانني عىل أفعالهم والتزامهم مبعالجة   نكرم 

عرصنا.  سرنكز عىل الصلة بني تغرّي املناخ والتنوع البيولوجي وتآكل الشعاب املرجانية.

 حفل عشاء

 سيقام حفل عشاء مرموق يف جدة يف 7 ديسمرب 2022.
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Academia for a Better World
In partnership with the University Paris-Saclay

Academia for Better World was created in December 2021 by Université Paris-
Saclay and Better World Fund. It is a borderless philanthropic platform whose 
objective is to facilitate the deployment of the best global solutions in support 
of the United Nations’ 17 sustainable development goals. Academia for a 
Better World is launching on November 2nd, 2022 an exceptional philanthropic 
campaign to support the first International Interdisciplinary Institute for Bio-
energies Innovation, I4-BIO’N. 

I4-BIO’N is a unique Bio-energies ecosystem worldwide, with hubs on different 
continents, which brings together the best researchers in the field (Paris-
Saclay University First University in Europe, First in the world in mathematics, 11 
Fields medals, 3 Nobel Prizes), the most innovative start-ups in the world in bio-
energies and the international local authorities stakeholders (Ile de France-
Department 91, UAE, etc.. ), in direct contact with the operational implementation 
of the most impactful bio-energy solutions for People and the Planet, in terms 
of energy, food, mobility, education and social inclusion.  

The philanthropic November 2022 donation campaign will help to deploy a 
world premiere that integrates into a single circular solution, a revolutionary 
triple biomass co-generator: bio-mass to energy conversion, bio-cooling of 
data Centers and bio-hydrogen generation from algae. 

The Academia focuses on solutions provided by : • Entrepreneurs (products 
services, start-ups, innovation) • Artists (artwork, movies, culture)

• Researchers (knowledge, research)

• Teachers (learning, know-how, education)

https://www.universite-paris-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr
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األكادمييات من أجل عامل أفضل
بالرشاكة مع جامعة باريس ساكالي

 Université Paris- Saclay يف ديسمرب ٢٠٢١ من قبل Academia for Better World تم إنشاء

and Better World Fund.  إنها منصة خريية بال حدود تهدف إىل تسهيل نرش أفضل الحلول العاملية 

 Academia for a Better World لدعم أهداف التنمية املستدامة السبعة عرش لألمم املتحدة.  تطلق

يف ١٥ نوفمرب ٢٠٢٢ حملة خريية استثنائية لدعم أول معهد دويل متعدد التخصصات البتكار الطاقة 

.I4-BIO’N ، الحيوية

 I4-BIO’N هو نظام بيولوجي فريد من نوعه للطاقة الحيوية يف جميع أنحاء العامل ، مع منّصات يف 

قارات مختلفة ، والتي تجمع أفضل الباحثني يف هذا املجال )باريس- جامعة ساكالي الجامعة األوىل يف 

أوروبا ، األوىل يف العامل يف الرياضيات ، ١١ميدالية ، ٣ جوائز نوبل( ، أكرث الرشكات الناشئة إبداًعا يف 

العامل يف مجال الطاقة الحيوية وأصحاب املصلحة من السلطات املحلية الدولية )إيل دو فرانس - القسم 

٩١ ، اإلمارات العربية املتحدة ، إلخ ..( ، يف اتصال مبارش مع التنفيذ التشغييل ملعظم  حلول الطاقة 

الحيوية املؤثرة للناس والكوكب ، من حيث الطاقة والغذاء والتنقل والتعليم واالندماج االجتامعي.

 ستساعد حملة التربع الخريية لشهر نوفمرب ٢٠٢٢ عىل نرش العرض العاملي األول الذي يندمج يف حل 

واحد دائري ، وهو مولد مشرتك ثاليث الكتلة الحيوية: تحويل الكتلة الحيوية إىل طاقة ، والتربيد الحيوي 

ملراكز البيانات ، وتوليد الهيدروجني الحيوي من الطحالب.

 ، الناشئة  الرشكات   ، املنتجات  )خدمات  األعامل  رواد   • يقدمها:  التي  الحلول  عىل  األكادميية  تركز   

االبتكار( • الفنانون )األعامل الفنية ، األفالم ، الثقافة(

 • الباحثون )املعرفة ، البحث(

 • املعلمون )التعلم واملعرفة والتعليم(
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Our Supporters
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Sharon Stone
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Stephane Layani
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Skyler Griswold
Dr. Okyere Darko-Mensah
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Hon. Senator Simon Stiell
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Liane Foly
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Olivier Poivre d’Arvor
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Eileen Akbaraly
Barry Alexander Brown and Spike Lee
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Lady Victoria Harvey
Dr. Sohan Roy S.K
Dennis Mukwege
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Dr. Amani Ballour
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Andrew Forrest Minderoo Foundation Australia
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Feras Fayyad
Dr. Mustapha Aziz
Alessandro Gassmann
Chief Raoni
Patrycja Piekutowska
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Umesh Waghdare
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Malgorzata Szumowska
Jean-Michel Cousteau
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Beto Macedo 
Tiago Berbare
Laura Bispuri
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Yvan Bourgnon
Arik Rosenblum
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أنصارنا

 صاحب السمو املليك األمري ألربت الثاين أمري موناكو.

  معايل الدكتور ثاين بن أحمد الزيودي

اإلمارات العربية املتحدة

 الدكتور أوكريي داركو منساه

  صاحب السمو املليك األمري رافيشاك نورودوم

  حرضة السناتور سيمون ستيل

  شارون ستون

  إلياس أكربايل

  سينزيا كاتاالفامو

  ليان فويل

  أيكون

  أوليفييه بويفر دآرفور

  كاثرين دونوف

  نادين لبيك

  الدكتور طوين نادر

  اليكس بريتز

  ديفيد لينش

   ايسايا دي كارلو

  مادالينا جنية

  فورست ويتيكر

  ماري جي بليدج

  ايلني أكربايل

  باري الكسندر براون وسبايك يل

  كريا شابلن

  مارسيلو فيريا دا سيلفا جونيور

  نبيل عيوش

  سيدة فيكتوريا هاريف

  الدكتور سوهان روي س

  دينيس موكويجي

  ليودميال رميون

  فلور فاسور

  الدكتورة أماين بلور

  داسنت بالنثولت

  مؤسسة أندرو فورست مينديرو أسرتاليا يان آرثوس برتراند

  فراس فياض

  الدكتور مصطفى عزيز

  أليساندرو جاسامن

  رئيس راوين

  باتريشيا بيكوتوسكا

  رياح ويم

  تحية تقدير إىل كويف عنان

  روب ستيوارت

  اوميش واغدير

  دانانجاي كابري

  مالغورزاتا زوموفسكا

  جان ميشيل كوستو

  إلسا زيلربشتاين

Aris Bioenergy مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة  

  كيتي ريوس باملا

  جايل بريتون

  إدوارد كويل

  بيتو ماسيدو

  تياجو برباري

  لورا بيسبوري

  فريق عمل فيلم »أمرية أوروبا«.

  إيفان بورجنون

  أريك روزنبلوم

  الربوفيسور جان بورم



#BWF in Jeddah

December 2022

Red Sea Film Festival

19

Contact us

mdelaroche@betterworld.fund

MANUEL COLLAS DE LA ROCHE
PRESIDENT & FOUNDER OF BWF

178, Bd Haussmann 75008, Paris

www.betterworld.fund
contact@betterworld.fund

BETTER WORLD ENDOWMENT FUND


