Januari 2017
Oliebollen actie
De actie van afgelopen
december was wederom
een
groot
succes.
Mede dankzij alle vrijwilligers hebben we 25.000
oliebollen en appelflappen
gebakken en verkocht.
Wij danken de vrijwil-

ligers nogmaals voor hun
tijd en medewerking aan
deze actie. Zonder hen
hadden wij nooit zo’n
prachtig aantal kunnen
bakken en verkopen. Met
de opbrengst van ruim
tienduizend Euro kunnen
wij de zomervakantie
van dit jaar voor een
deel bekostigen.

Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie inzet en
bijdrage aan de oliebollenactie van 2016!

Vakantie deze zomer

6 kilometer ten zuiden van de snelweg
Yerevan-Meghri, 115 kilometer van de
De eerste plannen voor de Armeense provinciehoofdstad Kapan en 217 kilomekinderen, die deze zomer naar
ter van Yerevan. De belangrijkste econoNederland komen zijn gemaakt.
mische tak is de industrie. In 2015 leefde
Zoals in de nieuwsbrief van juli vorig jaar iets meer dan de helft van de bevolking
in Armenië onder de armoede grens. De
is vermeld, komen de kinderen dit jaar
uit Sisian. Sisian is een stad in de provin- verwachting is dat dit in de toekomst zal
stijgen.
cie Sjoenik in het zuiden van Armenië.
De stad heeft bijna 17.000 inwoners. Sisian is gelegen aan de rivier Vorotan,
1600 meter boven zeeniveau. Sisian ligt
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Afscheid

Nieuwsbrief

Tijdens de eerste vergadering van
2017 hebben wij afscheid genomen
van Ans en Jos.

De nieuwsbrief heeft zoals jullie
kunnen zien, vanaf heden een nieuw uiterlijk. Na een lange tijd dezelfde layout te hebben gehad vonden we het tijd
voor wat nieuws en we zijn blij met het
resultaat. Wij hopen dat de nieuwe layout ook u bevalt.

Zij hebben afgelopen oktober aangegeven om na vele jaren trouwe inzet te willen stoppen binnen de werkgroep. Ze
hebben beiden aangegeven per 1 januari
2017 te willen stoppen. Tijdens de vergadering begin januari hebben wij dan
ook officieel afscheid genomen. Binnenkort zullen zij samen met hun echtgenoten tijdens een diner met de werkgroep
afscheid nemen. Zowel Jos als Ans zullen
op de achtergrond actief blijven. Jos
blijft voorlopig penningmeester.

Ja

Gastgezinnen
Er zijn inmiddels al acht gezinnen
die zich hebben aangemeld als gastgezin.
Dit betekent dat er al 16 kinderen naar
Nederland kunnen komen om een vakantie te ervaren! Hier zijn wij uiteraard
heel blij mee. Dit houdt ook in dat wij
nog zeven gezinnen zoeken.
Mocht je interesse hebben om gastgezin
te zijn voor drie weken begin juli 2017,
kun je je opgeven via 06-30363525 of
ofakkeldij@hotmail.com. wij komen
graag bij u langs voor een vrijblijvend
gesprek.

Giften
De afgelopen periode hebben we
weer een aantal giften mogen
ontvangen.

Wij zullen u vertellen wat het inhoud om
gastgezin te zijn voor twee kinderen uit
Armenië. Ook zullen wij u vertellen wat
u van ons kunt of mag verwachten.

Wij hebben het entreegeld mogen
ontvangen van de mensen uit de polder
die een gesprek aangingen met de
stichting behoud van de Eemvallei.
zo fijn dat er in de
Dit was een bedrag van €325,-.
buurt maar ook
 De Ontmoetingskerk aan de Kerklaan te vanuit een dorp, in
een heel ander deel
Laren, heeft een collecte van €475,van Nederland aan
geschonken.
ons gedacht wordt.
 Dajana Daniljan van de Regionale scholengemeenschap Goeree-Overflakkee
Wij zijn hier ontzetMiddelharnis, heeft met een actie optend blij mee!
haar school €122,- opgehaald.


Wij danken iedereen voor hun gift. Het is
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