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Alpe d’Huzes
In de nieuwsbrief proberen we u elke keer een update te geven rondom ons avontuur
richting Alpe d’Huzes.
We hebben bakkerij Ebbers bereid gevonden onze drie 3 teams te sponsoren. Tijdens ons
verblijf in Frankrijk voorzien ze ons van brood.

Kerstbroden actie
Het blijft daar niet bij, bakkerij Ebbers gaat nog meer doen! Ze sponsoren en faciliteren de
kerstbroden actie.

Voor €8,50 koopt u bij de kinderen van Dynamiek
een heerlijk (700 grams) kerstbrood
Een deel van de opbrengst komt ten goed aan de kinderen die fietsen in team Dynamiek
voor Alpe d’Huzes. We hopen hiermee een eerste boost te geven richting het halen van onze
streefbedrag van € 65.000
Hoe gaat dit in zijn werk?
Alle kinderen krijgen een formulier mee waarop de bestellingen genoteerd kunnen worden.
Ze kunnen en mogen dit in familie- of vriendenkring verkopen. Ze hoeven dus niet de straat
op om huis aan huis te verkopen. Uiterlijk vrijdag 13 december leveren de kinderen het
bestelformulier en het geld bij de groepsleerkracht in.
Vanaf woensdag 18 december krijgen de kinderen de broden mee naar huis om rond te
brengen.
Flessenactie
In de vorige nieuwsbrief kondigde we de flessenactie aan. Inmiddels zijn in het halletje bij
Meester Wouter containers te vinden waarin de flessen verzameld kunnen worden. Deze
actie loopt tot aan ons vertrek richting Frankrijk.
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Sponsoring
Bestelrent heeft een 9 persoonsbusje beschikbaar gesteld
voor de reis richting Frankrijk. Paashuis Bedrijfswagens stelt een
gesloten bestelbus beschikbaar voor het transport van goederen en
fietsen. Heel fijn!

Van Dam verhuizingen sponsort het inschrijfgeld
van vier kinderen, waarvoor we hen heel dankbaar zijn.
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