Nieuwsbrief nr. 4 - juli 2013
In deze 4e nieuwsbrief willen wij u graag meer vertellen over de laatste ontwikkelingen.

1. Gift Dr. C.J. Vaillantfonds
Wij hebben van het Dr. C.J. Vaillantfonds een hele mooie gift van € 3500,- gekregen. Door deze gift zijn
de schoonheidsbehandelingen in het 3e kwartaal van 2013 verzekerd. Op 2 juli jl. hebben wij als bestuur op
een feestelijke manier een cheque overhandigd aan Netta Michilsen van de Daniel den Hoed kliniek. Netta
begeleidt binnen de Daniel den Hoed kliniek de schoonheidsbehandelingen voor de patiënten. Ons werd
tijdens de uitreiking nogmaals duidelijk dat de patiënt echt even opknapt van een behandeling. Dit geeft
ons de kracht om ons voorlopig te blijven inzetten om geld in te zamelen.

2. 4daagse Sponsorloop Nijmegen
Van 16 t/m 19 juli heeft Saskia van Varick 4 x 40 km gelopen voor Speranza. Dankzij vele sponsoren
hebben wij een bedrag opgehaald van € 1927,-! Dit bedrag komt volledig ten gunste aan het project
schoonheidsbehandelingen 4e kwartaal 2013.
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Langs deze weg danken wij nogmaals Sakia voor haar inzet! Ook danken wij onze particuliere en
bedrijvensponsoren! De bedrijven die ons gesponsord hebben, zijn:

3. Statiegeldboxen
Bij onderstaande supermarkten staat een statiegeldbox:
C1000
Samuel Esmeijerplein
Rotterdam
Albert Heyn
Maltaplein
Rotterdam
Albert Heyn
Beijersehof 19
Oud Beijerland
Plus Pendrecht
Plein1953
Rotterdam Zuid
Op 1 augustus worden er statiegeldboxen geplaatst bij:
C1000 Lefebre
Hesseplaats
Rotterdam
Plus 's Gravenland
Puccinipassage 12-20
Capelle a/d IJssel

Bij onderstaande supermarkt heeft er 7 weken een box gestaan
Plus Verhoeven
Binnenhof
Rotterdam
De opbrengst van deze box is in totaal € 422,65.
Wij zijn heel blij met deze opbrengst.
Wij danken allen die hun statiegeldbon aan ons gedoneerd hebben.

4. Gedenkplaat
Als dank voor het schenken van 13 nieuwe TV’s, heeft de afdeling onderstaande gedenkplaat in de
familiekamer van afdeling B1 geplaatst. Als nabestaanden zijn wij hier heel trots op.
Fredy zou hier ook heel trots op zijn geweest. Bedankt!

Stichting Speranza, p/a Pijpbloem 7 3068 AM Rotterdam / Rabobank nr.1037.96.479 t.n.v. Stichting Speranza Rotterdam, Anbi erkend

Page | 2

5. Promotiefilm
Sinds 23 juli 2013 hebben wij op onze website, facebookpagina en twitter een promotiefilm staan. Deze is
speciaal gemaakt ter nagedachtenis aan Fredy. Op 23 juli 2012 overleed zij. Wat zijn wij enorm trots op wat wij
met hulp en steun van zoveel mensen binnen 1 jaar, na het overlijden van Fredy van der Sluijs-Kaub, hebben
bereikt. Iedereen bedankt voor zijn steun!

De link is: http://youtu.be/qHD8HCyh5Fo

Wij hopen u hiermee goed op de hoogte te hebben gebracht. Mocht u ideeën hebben om meer geld te generen,
dan horen wij dit heel graag. De volgende nieuwsbrief zal in oktober verschijnen.

Stichting Speranza, omdat het al moeilijk genoeg is!

Met vriendelijke groeten,
Bob, Mark en Carole van der Sluijs
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