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Vierdaagse sponsorloop van Nijmegen
Van 15 t/m 18
juli hebben 2
loopsters 4 x
40km gelopen
tijdens de 4daagse van
Nijmegen.
Netta
Michilsen,
werkzaam bij
Daniel den Hoed als senior oncologieverpleegkundige en coördinator verwenzorg
aan bed en Lida Waagmeester,
schoonheidsspecialiste. Vooraf hadden Netta
en Lida gehoopt de € 1927,- van vorig jaar
te overtreffen. Het eindbedrag is geworden:
€ 3385,- bijééngebracht door 69 donateurs
totaal. Fantastisch! Wij danken de vele
particuliere en bedrijvensponsors voor hun
gulle bijdragen. Met dit bedrag kunnen wij
het laatste deel van 2014 en de eerste 2
maanden van 2015 verwenzorg aan bed
garanderen. Netta en Lida bedankt voor
jullie inzet, jullie zijn toppers!
Onze bedrijvensponsors zijn:

Overzicht Statiegeldboxen 2014

Tot op heden hebben we bij 18
supermarkten een statiegeldbox mogen
plaatsen. Vanaf 1 januari 2014 tot aan
18 juli 2014 is er voor € 6575.60 aan lege
flessen ingeleverd. Als u de uitdraaien van
de statiegeldbonnen zou zien, dat is niet
meer normaal zo lang zijn ze. Iedere keer
zeggen wij maar weer, binnenkort kunnen
wij onze kamer er mee behangen. Wij willen
iedereen bedanken, die elke week zijn/haar
bonnetjes doneert. Wij zijn benieuwd wat
het eind resultaat is op 31 december 2014.
Het complete overzicht met locaties staat op
onze website.

Project Welzijn en Ontspanning:

Nu het project verwenzorg aan bed en de
kosten van kunstzinnige therapie voor 2014
ziijn verwezenlijkt, zijn wij druk bezig met
het 3e project. Namelijk producten
aanschaffen voor de afdeling Welzijn en
Ontspanning. Deze afdeling biedt de
kankerpatiënt verschillende activiteiten aan
van creatief bezig zijn tot aan het
uitlenenvan diverse materialen.

Hoe kunt u ons helpen?

Heeft u Douwe Egberts punten waar u niks
mee wilt doen, wilt u deze dan naar ons
opsturen? Wij kunnen dan diverse producten
hiervan kunnen aanschaffen zoals koffie e.d.
U kunt de punten opsturen naar:
Stichting Speranza, P/A Pijpbloem 7,
3068 AM, Rotterdam.
Alvast bedankt.
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