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Hallo allemaal. Inmiddels hebben wij al een aantal acties uitgevoerd en daarom is het tijd 
voor een update. We hebben goed nieuws, want we hebben er een deelnemer bij. Leon 
van den Berg heeft zich aangemeld voor een project in Ghana en heeft vanaf het begin al 
meegedraaid in de actiegroep. Allereerst willen wij jullie ontzettend bedanken voor alle 
hulp en sponsoring die wij hebben gekregen. Het is fantastisch dat jullie zo betrokken zijn 
bij onze actiegroep en jullie steun wordt zeer gewaardeerd. 
 
De wc-papier actie is erg goed verlopen. Om 11:00 stonden we klaar om 
door heel Ameide heen te gaan. Wellicht heeft u ons wel zien sjouwen met 
de pakken. Het verliep allemaal voorspoedig en rond 15:00 hadden wij al 
het ingeslagen papier al verkocht. Excuses als wij niet bij u zijn langsgekomen. De actie 
heeft meer opgebracht dan wij hadden berekend.  Totaal heeft de actie ruim 1500 euro 
opgebracht. Bedankt voor het kopen van het toiletpapier!  
 
De flessenactie verloopt ook prima! Elke vrijdag kunt u tussen 19:00 en 20:00 uw flessen 
inleveren in t’jot. Fijn dat er tot nu toe best een hoop flessen en bierkratten gebracht 
worden, bedankt daarvoor! 
 
Er komen ook weer nieuwe acties aan! We hopen komende periode een nieuwjaarsduik, 
talentenveiling en benefietbuffet te organiseren. Ook gaan we koekjes en andere 
lekkernijen verkopen bij de kerstconcerten van praiseband All in One.  
 
Nieuwjaarsduik 
Inmiddels is de datum van de duik bekent. Het wordt een echte nieuwjaarsduik, want op 1 
januari 2019 zullen wij het koude water in gaan. Mocht u het zelf ook leuk vinden mee te 
duiken en hiervoor geld in te zamelen, dan kan dat natuurlijk ook. Spreek ons dan gerust 
aan. Vanaf nu kunt u ons voor deze actie sponsoren via een lijst waarmee wij langs komen. 
Wij zullen om 13:00 uur gaan duiken. Kom gerust kijken! Er is dan ook de mogelijkheid om 
wat te eten en te drinken te kopen. Al het geld is uiteraard bestemd voor World Servants. 
 
Verkoop koekjes 
Bij de concerten van praiseband All in One zullen wij koekjes en andere lekkernijen gaan 
verkopen. Wij verkopen op 8 december in Lexmond, en op 22 december in Ameide. Bij het 
concert in Gorinchem zullen wij niet verkopen. Meer informatie over de concerten kunt u 
vinden op www.praisebandallinone.nl.  
 
Overige acties 
Verder staan er nog een talentenveiling en benefietdiner op de planning. De veiling zal 
plaatsvinden op 2 februari 2019, en het diner op 16 maart 2019. Meer informatie over 
deze acties volgt! 
 
              Groetjes, Actiegroep Ameide | Tienhoven 
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