Nieuwsbrief nr. 6 – januari 2014
Algemeen

KIPPENVELMOMENT!

Allereerst wensen wij al onze volgers een gezond
en gelukkig 2014 toe.
Voor u ligt onze nieuwe nieuwsbrief in een
nieuwe opmaak.
In december 2013 hebben wij mee gedaan aan de
landelijke actie “Specsavers steunt”. Ondanks de
vele dagelijkse stemmen via mail en facebook
hebben wij helaas net niet gewonnen. Langs deze
weg willen wij iedereen nogmaals bedanken voor
het vele stemmen.
Zoals in nieuwsbrief nr 5 vermeld, hebben wij
voor 2014 een aantal doelen gesteld. Eén ervan is
het realiseren van minimaal 2 kwartalen
schoonheidsbehandelingen. Zoals het er nu naar
uit ziet zullen wij dit medio februari al gaan
behalen. Hopelijk wordt 2014 voor ons net zo
succesvol als 2013.
Wij hopen een aantal ingebrachte ideeën dit jaar
verder te gaan uitrollen.

In totaal hebben wij in
2013 bij verschillende
supermarkten
€ 5543,20 opgehaald.
Een waanzinnig
mooi bedrag.
Alle supermarktondernemers, bedrijfsleiders,
personeel en mensen die hun bonnetjes hebben
gedoneerd, bedankt voor jullie hulp!
Met dit bedrag kunnen wij al 1,5 kwartaal
schoonheidsbehandelingen in 2014 bekostigen.

Albert Heijn - Oud Beijerland

Op 31 december 2013 heeft de 2e figuurlijke
explosie plaatsgevonden bij Albert Heijn in Oud
Beijerland. De opbrengst van de statiegeldbox is
de € 2000,- gepasseerd!
De teller staat op € 2055,-. Dit hebben wij op
ludieke wijze met het personeel en de klanten van
deze winkel gevierd. Om 12.00 uur hebben wij hier
alvast oud en nieuw gevierd met vuurwerk en
oliebollen. Wij danken iedereen voor zijn
medewerking en gedoneerde statiegeldbonnetjes!

Uitreiking “Hart van Goud”
Wij hebben in 2013 iets nieuws geïntroduceerd.
Het zogenaamde “Hart van Goud”. Ieder jaar
zullen wij deze award uitreiken aan iemand die
zelf een “Hart van Goud” heeft en veel voor
Speranza betekent. In 2013 is het “Hart van
Goud” uitgereikt aan Floor en Erwin Wijburg van
Yes We Care. Zij hebben ons het afgelopen jaar
enorm geholpen met verbetering van onze
communicatiekanalen
en het maken van een
super mooie
promotiefilm. Floor en
Erwin hebben echt een
“Hart van Goud”!
Ook in 2014 reiken wij
een “ Hart van Goud”
uit.
Aan wie? Dat blijft nog even een verrassing!

Overzicht Statiegeldboxen 2014
AH de Bock, Koningshoek, Maassluis, 2 jan tm 28 febr
AH Korneef, Verdilaan, Naaldwijk, 2 jan t/m 31 jan
Plus van Holten, Populierenlaan, Stolwijk, 3 jan t/m 31 dec
C1000 Lefebre, Hesseplaats, Rotterdam, 2 jan t/m 28 febr
Plus, Wilhelminastraat, Mijnsheerenland, 20 jan-nader bericht
Plus Verhoeve, Binnenhof, Rotterdam, 21 jan - nader bericht
AH XL, Argonautaweg, Rotterdam, 28 apr t/m 25 mei
AH, Ridderhof, Ridderkerk, 15 maart t/m 16 april
AH, Westerwater, Berkel en Rodenrijs, 13 jan - nader bericht
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