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GIFTEN

Geachte donateur, belangstellende,
ook dit jaar heeft de zeereerwaarde
heer Pastoor Jansen plaats ingeruimd
voor de Stichting Amigos do Brasil en
een Eucharistieviering vastgelegd op

zondag 7 augustus 2011
om 11.30 uur
in de R.K. Parochie van de H.H.Nicolaas
en Barbara (“oude kerk”) aan de
Kerkstraat 21 in Valkenburg.
Tijdens deze H. Mis zal de preek
worden uitgesproken door Rover van
der Ploeg, die dan voor een korte
periode in Valkenburg is. Op zijn
gebruikelijke inspirerende wijze zal hij
in deze dienst aandacht vragen voor de
noden van onze medemensen in de
hele wereld en speciaal in het
noordoosten van Brazilië.
Met bijzonder veel genoegen nodigen
wij u uit bij deze speciale viering
aanwezig te zijn.

- Tijdens een bijzonder gezellige
samenkomst in de aula van het Stella
Maris College werd op 27 april jl. de
opbrengst bekendgemaakt van de
alweer 31e!! actie Help een Handje met
je Voetje (HeHaVo). Wij als een van de
begunstigde stichtingen zijn bijzonder
blij met de geweldige opbrengst van
maar liefst € 14.000,-! Amigos do
Brasil mocht een cheque in ontvangst
nemen voor het mooie bedrag van
€ 1.750,-.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Amigos do Brasil
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Heel veel dank aan en respect voor de
organisatoren en vooral de jeugd van
Stella Maris uit Meerssen voor hun
geweldige inspanning om dit opnieuw
voor elkaar te krijgen. Super gedaan!

- Ook de Stichting ter Behartiging der
Belangen van het Gebrekkige Kind
was ons opnieuw welgezind en
bedanken wij oprecht voor de
schenking van een prachtige donatie
van € 2.500,-.
- Van het Missiecomité Rothem
mochten wij een mooie gift van
€ 250,- ontvangen. Veel dank
hiervoor.

Onze voorzitter Nan von der Ruhr neemt uit handen
van Bertie Jaspers, de grote kartrekker van
HeHaVo, de cheque in ontvangst

- Van een anonieme donateur
mochten wij het prachtige bedrag
van € 2.000,- ontvangen. Hartelijk
dank hiervoor.
- Een andere anonieme gift van € 250,ontvingen wij ten behoeve van ons
project in Campina Grande. Dank u
wel.
- Van de Serviceclub Kiwanis
Valkenburg aan de Geul ontvingen
wij eveneens het mooie bedrag van
€ 250,- voor onze projecten. Hartelijk
dank.
- Opnieuw kende de Elisabeth
Strouven Stichting ons een
prachtige donatie van € 2.500,- toe.
Heel veel dank!

- Van een anonieme donateur
ontvingen wij een prachtige
bijdrage van € 1.000,- ten behoeve
van onze projecten in Brazilië. Veel
dank hiervoor.
-

De International Ladies Club van de
JFC Headquarters in Brunssum
organiseert elk jaar een Charity
Night. Dit jaar mocht Amigos do
Brasil een van de sponsordoelen
zijn. Op 24 mei werden in een
gezellige ambiance de cheques
overhandigd en voor onze projecten
mochten wij het prachtige bedrag
van € 1.000,- ontvangen. Hartelijk
dank aan de initiatiefnemers!

- Tijdens de vrijmarkt in Maastricht op
30 april wisselde menig dierbaar
"brocante" van eigenaar... Dit leuke
initiatief bracht het mooie bedrag
van € 100,96 op. Daan, bedankt en
onze complimenten.

- De kosten voor de hosting van onze
website ad € 71,40 werden betaald
door een anonieme donateur.
Hartelijk bedankt voor deze geste!
- Een ander leuk initiatief resulteerde
in een donatie van € 50,- door SAA
Brocatus: in plaats van het versturen
van kerstkaarten werd dit bedrag
uitgespaard en aan Amigos
geschonken. Dank u wel.
- Veel dank ook aan een andere
anonieme gever voor het mooie
bedrag van € 1.000,- dat wij
ontvingen.

Voor uw agenda
- De welbekende Kerstverkoop vindt dit jaar
plaats op dinsdag 29 november aanstaande.
Te zijner tijd ontvangt u meer informatie.

