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Op 23 februari werd door de Leo Club de Bourbon uit Oss een charteravond georganiseerd. Naast dat deze
service club Subajo heeft gesponsord met €500 euro voor actie Kerstster, ging de opbrengst van deze
avond ook naar Subajo!
Nadat de avond geopend en Subajo geïntroduceerd werd, ging de quiz van start. Vragen over de bende van
Oss en hoe het vroeger was in Oss kwamen voorbij. Vervolgens werden de bezoekers vermaakt met een
optreden en een casino avond. De opbrengst van de charteravond en het casino werd overhandigd aan
Subajo. Dit leverde een fantastisch bedrag van ruim €1400 op, waar we geweldige dingen mee kunnen
doen. Zo komt actie Zeester eraan en kunnen we het goed gebruiken.

Subajo beschikte al een tijdje over een webwinkel,
maar sinds kort kun je in de webwinkel de meest leuke
producten kopen.

Cheque Charteravond

Vrijwilligers zijn namelijk erg creatief bezig geweest
met het maken van armbanden, oorbellen, kettingen
en sleutelhangers. Deze prachtige creaties uit de
webwinkel zijn nu klaar om verkocht te worden! Alle
opbrengst gaat natuurlijk naar Subajo, waarmee we
weer veel mooie dingen kunnen doen voor de
kinderen.

Het weer begint er beter uit te zien en dat betekent ook dat Zeester weer dichterbij komt. Iedere zomer
neemt Subajo kinderen uit een achterstandssituatie mee een dagje uit. Ook dit jaar hopen we weer vele
vrolijke gezichtjes te zien, want daar doen we het tenslotte voor.
Op 27 juli zullen we met bussen vol vertrekken naar Dierenrijk Europa in Nuenen om de kinderen daar een
fijne dag te bezorgen. De kinderen kunnen daar volop genieten, lachen, spelen, klimmen en hun ogen uit
kijken. We willen dat het een onvergetelijke dag voor ze wordt.

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

