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Beste Amigos, 
 
deze keer geen Berichten van Rover en Eliana, 
wel een oprecht DANK U WEL van hun kant en 
van het Bestuur van Amigos do Brasil.  
Een Dank U Wel aan iedereen die op welke 
wijze dan ook zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan het succes van het prachtige 
en unieke benefietconcert door de 
Mastreechter Staar op 19 juni jl. 
Aan de achterzijde van deze Nieuwsbrief  
leest u meer hierover. 
 
 
 

Giften 
 

- Op 9 april jl. werd ons de gelegenheid geboden 
onze stichting te presenteren tijdens de Goede 
Doelen Dag bij de Trevianum Scholengroep in 
Sittard.  Onze stand werd goed bezocht en de 
leerlingen waren over het algemeen zeer 
geïnteresseerd. De verkoop van de Braziliaanse 
snuisterijen bracht het mooie bedrag op van  
€  197,50. 

 
- Door de Elisabeth Strouven Stichting uit  

Maastricht werd opnieuw een prachtige  
donatie van € 2.500,- overgemaakt ten  
behoeve van de Amigos projecten. 

 
- Susan Starren en Adri Zwagerman, eveneens 

trouwe steunpilaren, schonken ook dit jaar  
€ 2.000,-. 

 
- Uit “de Pot van St. Maarten” van het St. 

Maartenscollege in Maastricht werd het mooie 
bedrag van € 300,- toegekend aan onze stichting. 
 

- Onlangs werden wij verrast door bijschrijving van 
een geweldige donatie door Graniet Import   
Benelux te Amsterdam. Ook dit bedrag van maar  
liefst €  4.400,- komt geheel ten goede aan  
de drie projecten. 

 
Heel veel dank aan de gulle gevers en aan 
iedereen die onze projecten een warm hart 
toedraagt. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Oproep 
 
 Inmiddels ontvangen steeds meer donateurs  
 en belangstellenden onze nieuwsbrief per  
 e-mail. Wilt u voortaan ook via e-mail worden 
 geïnformeerd, laat ons dat dan even weten via  
 een e-mailtje aan amigosdobrasil@home.nl   
 of via onze website 
  www.amigosdobrasilvalkenburg.nl   
  Wij sturen u dan geen papieren  versie meer  
  toe. Op deze manier kunnen wij kosten 
  besparen in drukwerk en portikosten. 
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Voor uw agenda 
 
- Onze jaarlijkse H. Mis zal worden opgedragen 

op zondag 7 november a.s. om 11.30 uur  in de 
"oude" kerk van de H.H. Nicolaas en Barbara in 
Valkenburg aan de Geul. 

 
- De welbekende Kerstverkoop vindt dit jaar 

plaats op dinsdag 30 november aanstaande. De 
voorbereidingen zijn alweer gestart, gaan 
eigenlijk het hele jaar door.  
 
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.   

 

mailto:amigosdobrasil@home.nl
http://www.amigosdobrasilvalkenburg.nl/


 

        
 
       Aansluitend aan dit dankwoord kunnen wij u met heel veel plezier 
       de definitieve, netto opbrengst melden van deze prachtige avond: 
 

    €  8.252,50 
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