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Wat een eer! Wij zijn te zien geweest in het
TV programma “topvrijwilligers van
Rotterdam” op kanaal Open Rotterdam
(UPC 31). Voor degene die de uitzending
heeft gemist, ons werk te zien via de link:
http://tv.yeswecare.com/stichtingsperanza/
Wij hebben tijdens de uitzending ook een
cheque ter waarde van € 7000,overhandigd aan Netta Michilsen ten behoeve
van de verwenzorg aan bed. Behandelingen
zijn hiermee t/m september gegarandeerd.
Wat zijn wij trots!

Pakket 3: € 200,- en meer
Uw bedrijfslogo en weblink worden op onze
website geplaatst. Ook zal uw logo op het
lopersshirt worden geplaatst.
Voor alle pakketten geldt dat de bedrijfslogo's
en eventuele weblinks geplaatst worden in
onze nieuwsbrief en op socialmedia.
Hoe gaat het sponsoren in zijn werk:
Ga naar: www.devierdaagsesponsorloop.nl en
zoek sponsorloopsters Netta Michilsen/Lida
Waagmeester, de rest wijst zich van zelf.

Overzicht Statiegeldboxen 2014
Vierdaagse sponsorloop van Nijmegen
4 x 40 km voor Speranza!
Onze loopsters zijn:
Netta Michilsen,
werkzaam bij Daniel den
Hoed als senior oncologieverpleegkundige en
coördinator verwenzorg
aan bed en Lida Waagmeester,
schoonheidsspecialiste. Netta en Lida hebben
als doel minimaal 1 kwartaal verwenzorg aan
bed bijéén te lopen. Dit betekent een
streefbedrag van € 3500,-.
Wilt u hen steunen?
Met elk sponsorbedrag zijn wij super blij en
steunt u de patiënten van de afdeling
interne oncologie.
Voor bedrijven bieden wij de volgende
3 sponsorpakketten:
Pakket 1: € 50,- t/m € 99,Uw bedrijfslogo wordt op onze website
geplaatst.
Pakket 2: € 100,- t/m € 199,Uw bedrijfslogo en weblink worden op onze
website geplaatst.

We begonnen op 1 januari 2014 met
13 boxen bij diversen supermarkten. Aan
het eind van het 1e kwartaal hebben wij
5 supermarkten afgesloten met een totale
opbrengst van € 1681,95. Iedereen
bedankt! Voor de komende periode mogen
wij op 3 nieuwe locaties een box plaatsen.
Hieronder ziet u waar de komende periode de
statiegeldboxen staan:
- A.H. Beijershof Oud Beijerland tot naderbericht
- A.H. Sint Jobsweg Rotterdam tot nader bericht
- A.H. Weth. V.d. Veldweg Numansdorp 1 mei
t/m 31 mei
- A.H. Ridderhof Ridderkerk 18 mrt t/m tot
nader bericht
- A.H. Dillenburgplein Ridderkerk 1 juni tot
nader bericht
- A.H. Argonautaweg Rotterdam 28 april t/m
25 mei
- Plus Both Wilheminastraat Mijnsheerenland
tot nader bericht
- Plus Holten Populierenlaan Stolwijk t/m
31 december
- Plus Hans Boagerts Sophiapromenade
H.I. Ambacht 1 mei t/m 30 juni
- Plus van Biene Voorstraat Klaaswaal 18 april
tot nader bericht
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