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Veel acties op een rij…..
Inzameling Rotary Ermelo, 25 &
26 november Albert Heijn

Optreden Fleur Klapdeur bij Sinterklaas
Het Rode Kruis brengt kerstbomen rond
die wij ontvingen van de Alfons Ariëns.
Een aantal Harderwijkse bedrijven heeft
een cadeaupakket samengesteld:
Mede mogelijk gemaakt door Ouwehand
Vis & Polaris.

Walibi schenkt 9
pallets
met merchandise;
geweldige cadeaus
voor de kinderen.
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Stichting ‘t Arkje schenkt € 5000,- voor kippakketten voor de cliënten
Stichting ‘Leuk Gelukt’ geeft alle kinderen tussen 13 en 16 jaar een
cadeautje
De Albert Heijn en de Jumbo verbouwen: de ‘restanten’ zijn door ons
opgehaald.
Voor het Leger des Heils ontvingen wij speelgoed wat is ingezameld door
Albert Heijn. Cliënten van de voedselbank mogen hier gaan uitzoeken.
Landstede, OBS De Bogen, CBS De Wegwijzer zamelen voedsel in.
RSG zamelt kerstpakketten in.
ZorgDat sponsort kaarten voor het MegaFun Spektakel op 3 & 4 januari in
De Sypel
Wij hebben de opbrengst van de Sint Maarten collecte van de St.
Lucasparochie ontvangen.
Van uitgeverij In Grazige Weiden ontvangen alle cliënten een dagboekje.
Van 20-22 december wordt bij Jumbo ingezameld.
Omroep Gelderland gaat van 9 – 16 december inzamelen bij alle COOP
supermarkten in Gelderland.
Het Burger Weeshuis verzorgt kerstbroden voor alle cliënten en vrijwilligers.
De Veldkampkerk bakt oliebollen voor de cliënten.
De firma Foppen doneert zalm voor de pakketten.

Voedselbank
Harderwijk
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Jongeren van Follow Me van het
Kerkelijk Centrum in Ermelo
hebben voedsel ingezameld in het
kader van ‘Omzien naar elkaar’.

Inzameling CBS De Wegwijzer
Een mevrouw uit Ermelo heeft deze
knuffels gemaakt en geschonken.

Ten slotte: het bestuur dankt alle vrijwilligers
voor hun tomeloze inzet, het hele jaar, in het bijzonder
de laatste weken van het jaar.
Zonder jullie was dit allemaal onmogelijk.
Fijne feestdagen!
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