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Terugblik op Actie Zeester
Op 8 augustus was het zover! Met maarliefst 2
gevulde bussen met enthousiaste kinderen en
vrijwilligers zijn we naar ZooParc Overloon gegaan.
Het was een geslaagde dag waar iedereen met
plezier naar terug kijkt. Dit was een goede
ervaring en volgend jaar wordt er zeker weer een
mooi uitje georganiseerd! Er zijn nog steeds
genoeg kinderen die het enorm verdienen.

Avond Rabobank 17 oktober

Actie KerstSter
Met de voorbereidingen van Actie Kerstster zijn
onze vrijwilligers momenteel druk bezig.
In samenwerking met de hulpverleners en
instellingen zoals de Voedselbank Veghel,
Vluchtelingenwerk Uden en Veghel, Jeugdzorg, en
Schuldhulpverlening Uden zorgen we ervoor dat er
een cadeautje bij 224 kinderen in de eerste week
van de kerstvakantie terecht komt. Het geld wat de
Rabobank en andere sponsoren aan ons hebben
geschonken wordt aan deze actie besteed. De
medewerkers van de bank zijn ons ook nog erg
behulpzaam met het inpakken van de vele pakjes!

Heb je belangstelling om de blije kindergezichten te
zien bij het krijgen van hun cadeau? We zoeken nog
vrijwilligers die mee willen helpen met het
rondbrengen van de pakjes. Neem contact met ons
op als je interesse hebt!

Op 17 oktober j.l. heeft de Rabobank UdenVeghel, afdeling Bestuurszaken een avond
georganiseerd voor haar relaties. De avond stond
in het teken van onze stichting. Alle genodigden
konden zich inschrijven voor een diner wat
georganiseerd en gerealiseerd werd door de
medewerkers van afdeling Bestuurszaken. Alle
kosten werden gedekt en de overige bijdragen
waren voor ons bestemd. Het was een mooie
avond die eindigde met de overhandiging van
een prachtige cheque, maarliefst €2500,- is er
opgehaald! Dit geldbedrag krijgt een goede
bestemming voor onze actie 'Kerstster'.

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2010!

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

