Jaargang 7

April

2018

Beste lezer.

Financiën

Wij hebben deze keer weer leuk nieuws te
vertellen en staan even stil bij een aantal
nieuwsfeiten.

De jaarlijkse cijfers/ getallen zijn weer
nagekeken door de kascommissie en
goedgekeurd.
Wij zijn een gezonde stichting die best wel
wat geld in kas heeft. Tijdens de laatste
vergadering hebben wij besloten dat wij op
jaarbasis wat extra geld gaan besteden aan
humanitaire goederen/projecten en dat wij
de tasjes die voor de kinderen bestemd zijn
iets anders gaan vullen. Ook willen wij
ervoor zorgen dat tijdens een bezoek, van
ons, de kinderen niet alleen van een spel en
knutsel dag genieten maar dat we ze ook
meenemen naar een sportaccommodatie
waar ze zich kunnen uitleven en daarna te
genieten van eten en drinken.

Mede dankzij u/jij kunnen wij voort blijven
bestaan en de humanitaire hulp blijven
geven.
-------------------------------------------------------

Website
Met veel enthousiasme kunnen wij in deze
nieuwsbrief melden, dat onze website
geheel vernieuwd is. Wij hopen dat jullie
met net zoveel plezier als wij, de website
zullen bezoeken.
Kijk snel op : www.stichting-radoeka.nl

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Wij hebben toiletpapier in voorraad !
40 rollen € 25
20 rollen € 14
4 rollen € 3

Logeerhuis Zuidhorn gesloten.

Activiteiten

Het logeerhuis van stichting de Sprank, in
Zuidhorn, is per 1 januari gesloten, wat
heel verdrietig is voor de logees ,
begeleiders en vrijwilligers.
Waar met alle spulletjes en huisraad naar
toe ?
Wij kregen een telefoontje om te kijken of
we wat konden gebruiken voor Radoeka.
Er is heel wat speelgoed in dozen gepakt.
Knex , Playmobil , puzzels ,
knutselspulletjes, spelletjes, ministick en
educatief speelgoed.
Wat zullen de kinderen in Radoeka hier blij
mee zijn.
Verder mochten we dekbedhoezen en
dekbedden meenemen .
Medewerkers van het logeerhuis heel
hartelijk bedankt dat jullie om de kinderen
in Radoeka hebben gedacht.

- Op de Kerstmarkt van de Gastkerk, in
Zuidhorn, waren we actief met de verkoop
van onder anderen eigengemaakte houten
waxinelichtje houders. De PowerPoint kon
worden bekeken zodat iedereen een
impressie kon krijgen over het wel en wee
van het kindertehuis. Na een geslaagde
middag mochten we van verschillende
instanties geld in ontvangst nemen,
waarvoor hartelijk dank.
Totale gift € 778,55

--------------------------------------------------------------

In de opslag staan bijna 100 bananendozen
weer klaar met kleding en bovenstaand
genoemde speelgoed . Wij willen er voor
zorgen dat het in de zomer verstuurd gaat
worden.
--------------------------------------------------------------

nadenkertje
Vriendschap geeft ogen aan de afstand en
een stem aan de stilte.

-Op een informatie middag voor ouderen
hebben ongeveer 30 ouderen aandachtig
zitten luisteren naar het verhaal van de
omstandigheden in en rondom het
kindertehuis . Om een goed beeld erbij te
krijgen zijn er een groot aantal foto’s
vertoond van de activiteiten die we gedaan
hebben . Tevens waren er ook foto’s te zien
van de omgeving.
Het was een geslaagde middag.

Oud papier
Elke eerste zaterdag van de maand, met
uitzondering van de maand augustus , staat
de container klaar bij de Rank aan de
Westergast te Zuidhorn
Totale opbrengst 2017 € 1850

Bezoek
In Juni zijn we weer van plan om ons
jaarlijks bezoek te brengen . We willen de
gebruikelijke dingen weer kopen en
uiteraard de kinderen een paar leuke dagen
te geven.

Koningsdag
De Koning en Koningin in Groningen……..de
zomerkoninkjes in Zuidhorn.
Op 27 april gaan wij weer helemaal los met
de verkoop van zomerkoninkjes en tasjes
met fruit.
Wij hopen dat er genoeg afname is van de
overheerlijke vitamines zodat wij op het
eind van de dag een mooi bedrag in de kas
hebben om zo weer de benodigde
humanitaire hulp te kunnen geven.
Mis het niet !! op = op

https://www.facebook.com/StichtingRadoeka

