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Nieuwsflits
Lieve Be4all-sponsors, friends en alle mensen die Be4all een warm hart toedragen,

OKTOBER 2013
De herfst is begonnen, al lijkt het daar met deze heerlijke dagen nog niet echt op.
Maar met het najaar in zicht willen we jullie vast vertellen over onze actie van dit jaar. We
hebben er voor gekozen om onze jaarlijkse inzamelingsactie dit keer in een ander jasje te
steken. Dus dit jaar geen fancyfair, kerst- of kunstmarkt, maar een heuse worstenbrood4all-actie.
In samenwerking met basisschool De Zonnewijzer en Bakkerij Degen gaan we worstenbroodjes
verkopen. De kinderen van school zullen met bestellijsten langs de deuren gaan en bij familie
en vrienden proberen zoveel mogelijk worstenbroodjes te verkopen. De verse worstenbroodjes
worden dan begin november bezorgd.
De opbrengst van deze actie gaat natuurlijk weer naar ARDI Community Model School

foto:
Aan het werk in de
schooltuin

in Bukitongo, Oeganda. Het doel van dit jaar is het aankopen van een stuk land voor een
schooltuin. In de schooltuin worden maïs en groenten verbouwd voor de maaltijden van de
kinderen tussen de middag en voor de boarding –kinderen. Daarnaast kunnen de groenten
verkocht worden aan dorpsbewoners, wat weer inkomsten voor de school oplevert.
Natuurlijk kunt u ook uw steentje bijdragen, heel graag zelfs!
Het zou geweldig zijn als u voor u zelf en misschien ook voor uw omgeving worstenbroodjes
bestelt. De worstenbroodjes kosten €6,00 per 4 stuks.
Vanaf nu, tot aan vrijdag 1 november, kunt u uw bestelling aan ons doorgeven op truus@be4all.
nl . U kunt zoveel zakken worstenbroodjes bestellen als u wilt; hoe meer, hoe beter!
Het is voor ons helaas niet mogelijk de worstenbroodjes bij iedereen thuis te bezorgen.
Daarom is het de bedoeling dat u op zaterdag 9 november tussen 11.00u en 15.00u zelf de
worstenbroodjes op komt halen bij Truus Beckers, Van Haandelstraat 38 in Westerbeek. Graag
zien we dat u dan contant betaalt. (let op: in Westerbeek is géén pinautomaat aanwezig!)

Oproep:
Wie o wie heeft de volgende spullen ‘over’ en wil deze doneren aan Be4all?
•

Wij zijn op zoek naar 2 laptoptassen (de laptops hebben we gekregen, maar het zou heel fijn
zijn als we er ook een tas bij hadden).

•

Daarnaast zijn we op zoek naar een nog goed werkende digitale camera (de vorige is helaas
gevallen en daardoor onbruikbaar).

•

Als laatste zijn we op zoek naar tweedehands boeken die we kunnen verkopen. Ook hiervan
gaat de opbrengst natuurlijk naar Be4all.

Graag zien we uw reactie op info@be4all.nl
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