Nieuwsbrief Winter 2016.
Beste lezer.
Het jaar 2016 loopt naar het einde. Het is dan gebruikelijk om even een kleine terugblik te
geven van de activiteiten die in dit jaar hebben plaats gevonden.
Dit jaar stond in het teken van ons jubileum, het 35 jarig bestaan. In dit
jaar hebben wij met hulp van de vele vrijwilligers toch weer het een en
ander weten te bereiken.
Er zijn twee transporten uitgevoerd, het ene naar Marghita in Roemenie en
het andere naar Balchik in Bulgarije.
Beide transporten waren een succes. Wij hebben leuke reacties inclusief foto’s daarvan
ontvangen. Voor ons allen die hier aan meewerken is het toch wel belangrijk om een
positieve reactie te krijgen. Dit geeft weer energie om naar een volgend transport toe te
werken.
Met de diverse snuffelmarkten hebben we voldoende publiek
getrokken en is de penningmeester tevreden gesteld.
Om een dergelijk snuffelmarkt te organiseren is een hele klus en zijn
de medewerkers enkele weken bezig met de voorbereiding.

De viering van onze jubileumavond is een fantastisch leuk feest geworden.Met 70 personen
was de zaal van Atol Plaza goed bezet, en klonk de muziek die de band ten gehore bracht
goed in de oren en ook de Quiz viel in de smaak.
Nu de dagen wat kouder zijn en wij als stichting alles zelf moeten
bekostigen heeft het bestuur besloten om tot 1 april de maandag en de
zaterdag het gebouw te sluiten. Dit om de stookkosten wat terug te
dringen.
Voor de mensen die hun goederen kwijt willen is er natuurlijk altijd de
mogelijkheid om dit in een van de grijze kliko’s te deponeren.
Ook voor de komende feestdagen is de stichting even gesloten en wel van 23 december t/m
dinsdag 2 januari.

Rest mij om de vrijwilligers die op dit moment gezondheidsproblemen hebben veel sterkte te
wensen en ik zie die graag weer in ons midden.
Voor u allen wens ik u een voorspoedig 2017.
Nico van Sandwijk
Voorzitter Stichting Flevoland helpt Oost-Europa

