
 
 
 

Beste gemeente, 
 
In uw handen heeft u de laatste nieuwsbrief van de actiegroep World Servants! We 
kijken terug op een jaar vol acties en willen u als gemeente hartelijk bedanken voor 
de bijdrage die u heeft geleverd.  
 
Allereerst willen we iedereen bedanken voor de grote belangstelling die werd 
getoond bij de actiedag die wij op 18 mei hebben gehouden. Dankzij u/jij was het een 
groot succes: ‘s ochtends begonnen we met het rondbrengen van ontbijtjes en 
gedurende de dag was er veel gezelligheid te vinden bij de andere activiteiten 
rondom ‘t Jot. Vooral bij het auto’s wassen was er een enorme drukte! Deze dag 
leverde het geweldige bedrag van €5574,60 op.  
 

Ook kijken we terug op een geslaagde actie in de 
maand mei, namelijk ‘handen uit de mouwen’. Wij 
hebben menig uur in tuinen gewerkt, dakgoten 
schoongemaakt, geverfd en schuren opgeruimd. De 
hoeveelheid klussen die we aangeleverd kregen was 
geweldig! In totaal hebben we 20 klussen geklaard en 
dit heeft ons ongeveer €2500,- opgeleverd!  
 
Gedurende dit jaar hebben wij iedere week op 

vrijdagavond flessen ingezameld in ‘t Jot. Wij zijn erg dankbaar voor alle ontvangen 
flessen. De laatste keer dat wij flessen inzamelen zal op 28 juni zijn. Het inzamelen is 
elke week op vrijdagavond van 19:00 tot 20:00. Alle statiegeldflessen zijn natuurlijk 
nog steeds van harte welkom! 
 
Gisteren hadden we onze laatste actie: tijdens het NK jeugdwielrennen dat dit jaar 
werd gehouden in Ameide hebben wij voor ’t Jot koffie, thee, fris, wafels, broodjes 
hamburgers of knakworstjes en soep verkocht. We hopen hiermee de laatste euro’s 
mee te hebben opgebracht! 
 
In mei hebben we allemaal ons voorbereidingsweekend gehad. We hebben onze 
groep leren kennen en zijn helemaal klaargestoomd voor komende zomer. Wij willen 
u als gemeente nogmaals bedanken voor het steunen van onze actiegroep dit jaar. 
We zijn dit jaar met veel deelnemers, dus het op te halen bedrag was een uitdaging! 
Nu zijn we bijna er bijna en daar zijn we erg blij mee. U kunt ons aankomende zomer 
volgen op onze reis op de site van World Servants!  
 
Hartelijke groeten, actiegroep World Servants Ameide en Tienhoven 

 
 


