Beste,

Op 14 m
mei zijn we
e met de Effatagem
meenschap
p de bouw
wwerken ggaan bekijjken in de
e
Voskensla
aan. Zowe
el de atelie
ers, het nie
euwe begijijnhof als ons
o nieuwe
we pastoralle centrum
m
Clemensp
poort schiieten echtt uit de sstartblokke
en. Onderrtussen zijijn er verrschillende
e
werkgroep
pen actief om de verhuis voor te bereiden van de Stropkaai naar de
e
Voskensla
aan. Met de ‘fundra
aisinggroep
p’ gaan we
w de kom
mende maaanden verrschillende
e
acties opzzetten en daar hebben we jo
ouw hulp voor nodig
g. Met de verzamelde gelden
n
zullen we
e het grote
e glasraam
m betalen voor de inspiratieru
i
uimte en dde aankoo
op van hett
meubilair.. Het gaat om 400 nieuwe stoe
elen voor de
d vieringsrruimten enn de vormin
ngslokalen
n
en 30 nieu
uwe tafels..
Op onze ontmoetin
ngsdag va
an zondag 26 juni sta
arten we met
m een sppaarvarken
nactie. We
e
zouden g
graag 200
0 spaarvarrkens verd
delen om tijdens de
d vakantie
ie kleine centjes te
e
verzamele
en.
Wil je graa
ag meewe
erken met de
d spaarva
arkenactie?
? JA NEEN
N
Hoeveel sspaarvarke
ens mogen
n we voor jo
ou voorzie
en? . . .

Heb je ad
dressen die
d we mo
ogen aanscchrijven om steun te
t vragen?? Het kan gaan om
m
familie, vrrienden, ke
ennissen die
d Effata kennen off die een vernieuwen
v
nd pastora
aal projectt
een duwtjje in de rug
g willen ge
even. Kan jjij ons de adressen bezorgen?? Wij zorge
en voor de
e
verzendin
ng.
Hieronderr een voorb
beeld van de mailing
g.

Kan je ons adressen
n bezorgen
n? JA NE
EEN
Hoeveel o
omslagen moeten
m
we
e voorzien?
?...
1

We zijn o
op zoek na
aar sponso
ors die een
n lat willen
n sponsoren waarmeee de buite
enkant van
n
het pasto
oraal centtrum is affgewerkt. De spons
sor zijn naam of zzijn levens
szin wordtt
aangebracht aan de
d buitenka
ant van de
e lat. We vragen hie
ervoor 3000 euro. Be
edrijven off
zelfstandiigen kunne
en hiervoorr van ons e
een publiciitair attest bekomen.
b
Heb je vo
oor ons ad
dressen wa
aar we zo’’n brief me
et de nodig
ge informaatie naar to
oe kunnen
n
sturen? H
Hieronder zie
z je een voorontwer
v
rp van de lattenactie.
l

Kan je ons adressen
n bezorgen
n? JA NE
EEN
Hoeveel o
omslagen moeten
m
we
e voorzien?
?...
2

Heb je ad
dressen va
an vermoge
ende menssen, bedrijjven die we
e persoonllijk mogen bezoeken
n
of die je zzelf wil bezoeken? JA
A NEEN
Wil je ze zzelf bezoekken met iemand van ons er bij?
? JA NEE
EN
Kan je ons de adresssen bezorrgen?

Ken jij acctiviteiten waar veell volk naa
ar toekomtt en waar we met oonze mob
biele stand
d
zouden kkunnen sta
aan om on
ns projectt kenbaar te maken en tevenns steentje
es kunnen
n
verkopen?
?
JA NEEN
N
or?
Welke pla
aatsen en wanneer
w
gaat het doo
Wil jij zellf samen met
m ieman
nd anders met de stand
s
op stap
s
gaan tijdens he
et komend
d
werkjaar?
? JA NEE
EN
Hoeveel kkeer?

Als je onss op de een of anderre manier kkan helpen
n zijn we je
e zeer dannkbaar. Je mag deze
e
mail dan vvoor 20 jun
ni aangevu
uld terugma
ailen naar walter.van
nwouwe@m
me.com.
Geef ook jje mailadrres en teleffoonnumm
mer door.

Met vriend
delijke groeten van het
h ganse ffundraising
g team,
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