Oktober 2018

Nieuwsbrief
Hallo allemaal, het is weer zover! Komende zomer hoopt er weer een groep van 21 man
met een project van World Servants mee te gaan. Dit zijn: Alien Sloof, Joost van Kooten,
Bastiaan en Jeanine de Groot, Celine Puper, Chris Dorrestijn, Claudia van der Zijden, Davita
Eijgenraam, Esther Wink, Florian Hoogendoorn, Robin en Hanna Schutte, Janienke de
Heer, Janouk Willemse, Leanne en Nadine van Reede, Marit Lakerveld, Martijn de Groot,
Nelleke Mulder, Rebecca Versluis en Thirza Stoelinga. In de A10 willen we ons graag een
keer voorstellen en vertellen over ons project en motivatie.
Om de reis waar te maken, hebben we uw hulp hard nodig om ons te sponsoren. Mogen
we als actiegroep Ameide en Tienhoven ook dit jaar weer op uw steun rekenen? Inmiddels
hebben we een aantal vergaderingen gehad en zijn we met veel
enthousiasme van start gegaan! Voor ons project hebben we een
aantal leuke acties klaar staan en we willen u hier graag over
informeren.
WC‐papieractie
Op D.V. zaterdagmiddag 3 november 2018 hopen we een WC‐
papieractie te houden. Wij komen die dag bij u aan huis om wc‐
papier te verkopen. Op deze manier krijgt u de mogelijkheid om ons te helpen het grote
geldbedrag bij elkaar te krijgen, want de opbrengst is voor World Servants. Zet deze actie
dus in uw agenda en draag uw steentje bij!
Flessenactie
We organiseren ook een flessenactie! Elke week willen we uw lege flessen en/of
bierkratten verzamelen. Op D.V. vrijdagavond 2 november 2018 zal de eerste inzameling
zijn in ’t Jot van 19:00 tot 20:00 uur. Wil u met ons mee verzamelen en inleveren?
Midwinterduik
Tenslotte gaan we ook een midwinterduik doen! Deze actie zal rond half januari
plaatsvinden. De exacte datum volgt nog. U kunt ons sponseren met een door u zelf
gekozen bedrag en wij zullen daarna het koude water trotseren.
Dit zijn voor de komende periode de acties die we organiseren,
maar daar blijft het niet bij! In de volgende nieuwsbrief vindt u
opnieuw een overzicht en update over de verder geplande acties
die we hopen te organiseren. Houd het dus goed in de gaten om
op de hoogte te blijven. Verder kunt u ons ook vinden via de
website: https://www.worldservants.nl/ameidetienhoven
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