De komende acties:
Werkvakantie
Moldavië

Wij gaan de komende maanden verschillende acties doen,
bijvoorbeeld:
➢ Restaurant-avond
➢ Benefietconcert

Wie zijn wij?
Wij zijn jongeren uit de kerk van Eethen, Drongelen en
Babyloniënbroek. Wij gaan van 17 juli t/m 31 juli 2018 op
werkvakantie naar Moldavië.
Wat gaan wij doen in Moldavië?
Moldavië is één van de armste landen van Europa en deze armoede
treft ook de kinderen in dat land. In samenwerking met Livingstone
gaan wij twee weken naar Hirtop om een Day Care Centre wat al
gedeeltelijk is gebouwd, af te maken waardoor het in gebruik genomen
kan worden. De tweede week staat in het teken van de kinderen zelf.
Wij organiseren kinderactiviteiten waardoor de kinderen daar een leuke
week tegemoet kunnen gaan!
Wij gaan graag onze bijdrage leveren aan dit project in Hirtop. Liefde
voor de medemens is het hart van het christelijk geloof. Met de
werkvakantie gaan we hier concreet handen en voeten aan geven.
Wilt u ons steunen?
Om naar Moldavië te kunnen reizen en daar te verblijven, is geld nodig.
Veel geld, namelijk €26.000. Dit bedrag is zo hoog omdat we enerzijds
met een grote groep zijn en anderzijds omdat we ook de
bouwmaterialen van het af te maken Day Care Centre zelf gaan
bekostigen. We gaan hier zelf voor sparen! Er worden diverse acties
georganiseerd en nu ook de klussendienst om zoveel mogelijk geld bij
elkaar te krijgen. Wilt u ons helpen? Via deze flyer kunt u ons
benaderen zodat wij klusjes bij u kunnen doen.

➢ Paasontbijt
➢ Filmavond
➢ Sportdag
➢ Kerstbomen verkoop
Ook kunt u onze acties volgen op Facebook.
Met flyers, via kerkblad Voetius en de websites van de kerken
zullen wij u t.z.t. nader informeren onze acties.
Met deze flyer willen we onze klussendienst introduceren. Door
middel van klussen die we bij u thuis willen doen, hopen we geld
op te halen. Op deze manier hopen we ook geld te kunnen
verzamelen om zo aan ons benodigde eind bedrag voor de
werkvakantie te komen.
Wij hopen op uw steun en medewerking!
Heeft u verder vragen over de werkvakantie neem dan
contact op Michiel Vastenhout 0416-351388

Neem ook een kijkje op onze crowdfundingspagina:
https://ikdoemee.lst.nl/2018-samen-sterk-voor-hirtop/

‘Together for a better world’

De klussen en prijzen:

Samen sterk voor Hirtop!
auto’s wassen binnen en buitenkant
(op eigen risico)

€ 10,--

tuinieren (per uur, per persoon)

€

4,--

oppassen per uur

€

4,--

cake:

€

7,50

appeltaart, kwark of monchoutaart

€ 12,50

overige klusjes die bij u gedaan kunnen worden

€ in overleg

taarten bakken:

Heeft u ons nodig?
Bel/mail/app dan met Lianne Burghout of Dianne v.d. Herik:
-

Lianne : 06-42938066 lianneburghout@hotmail.com
Dianne: 06-57173256 diannevdherik@gmail.com

‘Vanuit ons team zal iemand de klus bij u komen klaren!!’

Evy van Ballegooijen, Gerben Boom, Diede Branderhorst, Lianne
Burghout, Mees den Dekker, Tessa den Dekker, Lucas Groenenberg,
Sarah Groenenberg, Dianne van den Herik, Iris van Mersbergen, Julia
van Mersbergen, Xander van Rijswijk, Jeftha Rochat, Stan Rochat, Bart
van der Schans, Fleur van Steenis, Annefleur Straver, Emma Schuller
Reisleiding:

Marius Hoeflaken, Willemieke Riphagen,
Aagje en Teus Sterrenburg en Sandra Vastenhout

