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Wij zijn altijd blij met een bijdrage! Heeft u deze nog wat over voor een goed doel?  
Denk dan aan onze Stichting. Het komt altijd direct bij de kinderen terecht! 

 

 
     
     
     
      

                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kerstster 
Ook in 2010 hielden we weer de  
actie Kerstster. We hebben in  
2010 nog meer kinderen weten te  
bereiken, ruim 500 kinderen  
hebben we blij gemaakt. Voor  
iedere leeftijd was er een ander  
cadeau. We hebben kinderen via  
de Voedselbank, Vluchtelingenwerk,  
Asielzoekerscentra, Jeugdzorg en  
Schuldhulpverlening uit Cuijk,  
Grave, Oss, Uden, Vught en Veghel  
verrast met kerst.  

De eerst volgende openbare 
vergadering is  

op 30 mei 2011. 
19.00u 

Akkerweg 5 Vorstenbosch 
 
 
 

ATAG Verwarmt 
Subajo 
 
ATAG Verwarming zorgde voor een 
extra verassing met kerst! Atag 
heeft een vijftigtal kinderen uit 
Veghel een super leuke middag op 
de schaatsbaan cadeau gedaan. 
Om de middag compleet te maken 
kregen zij daarbij ook nog een 
lekkere mokwarme chocolade 
melk en een heerlijke warme sjaal. 

 

 

Van Thiel Optimaal 
 
Tijdens de opening van Van 
Thiel Optimaal werd 
gevraagd in plaats van 
cadeau’s of bloemen, 
stichting Subajo te steunen 
met een gift. Zo verzamelde 
Van Thiel Optimaal maar 
liefst €1045,- voor Subajo. 
Hiermee konden veel 
kinderen blij gemaakt 
worden. Op 2 november 
2010 ontving Van Thiel 
Optimaal een oorkonde van 
Subajo als dank voor de 
steun. 

 

Young Voices een groep meiden 
uit Bernheze in de leeftijd van 14 
t/m 18 jaar. Een leuke vrolijke 
groep die vooral bezig is met 
zingen, musicals en optreden.  
Op 17 en 18 februari 2011 
brengen zij de musical Mamma 
Mia op de planken in 
Uitgaanscentrum Lunenburg te 
Loosbroek. De opbrengsten van 
de musical gaan naar Stichting 
Subajo! Voor kaarten: 
www.youngvoices-bernheze.nl 
De kaarten voor vrijdag zijn al 
uitverkocht! 
 

DHL toernooi 
DHL Veghel heeft een 
kleinschalig voetbaltoernooi 
georganiseerd voor de 
medewerkers van DHL op 
11 november 2010. De 
deelnemers moesten 
inschrijfgeld betalen en de 
toeschouwers entree. De 
opbrengst was voor Subajo. 

Het inpakken van cadeautjes Kerstster 

Overhandigen cadeautjes kerstster Voedselbank Oss 

http://www.youngvoices-bernheze.nl/

