
AANKONDIGING "WEEK VAN DE GOEDE DOELEN"

Wee[ von de Goede Doelen

Linden, 2 sept 2020

Aan alle inwoners van Linden.

Sinds 2012 worden in Linden de verschillende inzamelingen voor de (Nationale) Goede Doelen in een

gezamenlijke collecte ronde opgehaald. Vanwege Corona is de onze Lindense "Week van de Goede

Doelen" wat later in het jaar dan u van ons gewend bent en wel van 13 tot 19 september as.

Op de achterzijde van het formulier vindt u de "donatielijst". Hierop staan alle deelnemende goede

doelen vermeld met daarachter een ruimte waar ingevuld kan worden hoeveel u dat goede doel anoniem

wilt schenken. Het is de bedoeling dat het bedrag contant met het invulformulier in de envelop wordt
gedaan. Deze wordt dan tijdens de "Week van de Goede Doelen" door een van de collectanten, op

gepaste afstand, middels de bekende donatie-emmer bij u thuis opgehaald. Mocht u de envelop liever

persoonlijk afleveren, kan dat tot L8 september bij een van de kerngroep leden; graag even van tevoren

bellen op een van de vermelde telefoonnummers, dan zorgen we dat een emmer klaarstaat. Na afloop

zullen wij de opbrengst bekend maken via de website van Linden:

Wij willen u alvast, mede namens de deelnemende organisaties, bij voorbaat danken voor uw gulle

bijdrage!

Daarnaast graag uw aandacht voor 2 dames die dit jaar hun activiteiten hebben overgedragen:

Jozée Maassen, die 8 jaar geleden mede het initiatief voor deze jaarlijkse collecteweek heeft genomen en

Riky Bloemen die oa samen met Jozee vele jaren contactpersoon voor verschillende doelen is geweest.

Hartelijk bedankt voor jullie jarenlange gewaardeerde inzet !!!

Met vriendelijke groeten namens de kerngroep,

Petra Schimmel

Janneke Straten

Rik Nuijen

lneke Straten

Heleen Bakker

Jan van Essen

377767 (namens de Alzheimerstichting)

06-23494472 (namens Amnesty lnternational en het Spierfonds)

316580 (namens de Brandwondenstichting en Reuma Nederland)

06-30570166 (namens de Hartstichting en de Nierstichting)

350198 (namens de Kankerbestrijding)

06-1,4247793 (namens het Longfonds)


