
 

Interessante informatie: 

 Oppas nodig? mail naar 
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 ICT ondersteuning? Freek Pleij-
sier en Jeroen van Opstal weten 
raad! 

 Boodschappen doen wij graag 
voor u! 

 Huishoudelijke klussen. Alles 
voor het goede doel. Mail naar 
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 Bijles Frans, € 10,- per uur, 
informeer naar de mogelijkhe-
den! 

 Taarten, gebak? Wij maken het 
voor u! 

 Informatie, ideee n, aanmeldin-
gen en aanvragen voor dien-
sten horen we graag via  
info@zaltbommelhelptafrika.nl 

 Wilt u ons financieel steunen? 
Dat kan door ‘bakstenen’ te 
kopen (€ 10,- per stuk) of ge-
woon uw gift over te maken  
naar: NL83 RABO 3743 1504 
76 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk 
Vrijgemaakt, o.v.v.  Afrika  
(ANBI) 

 

 

 Op 29 maart mochten we een groot aantal 
stukken en diensten veilen. De veiling heeft 
meer dan 800 euro opgebracht, onze gulle 
veilingmeester heeft dit bedrag aangevuld tot 
€ 1000,-! Heel hartelijk dank aan allen die 
hebben bijgedragen aan dit succes door het 
aanleveren van spulletjes, en diensten. Ook de 
kinderen willen we niet vergeten die veel 
spullen hebben vergaard door het theezakje 
ruilen. Alle bezoekers wensen we veel plezier 
met hun  aankopen, hun rondleiding door de 
Marsfabriek,  de  buiten-kookworkshop, de 
pedicure, pc-ondersteuning en nog veel meer! 

Zoals u al hebt kunnen zien hebben we al een 
geweldig bedrag bij elkaar gespaard. De laat-
ste weken ging het heel snel. De boterkoekac-
tie bracht zo’n 700 euro op en ook Sinterklaas 
kwam nog met een verrassing, met al zijn be-
drijfsbezoeken spaarde hij maar liefst €3000 
bij elkaar. Sint…. Bedankt!  

Ook willen we Sport 2000 Stehman bedan-
ken, zij hebben onze shirts en sweaters gratis 
voorzien van prachtige opdrukken. 

De acties zijn nog echter niet voorbij: 

Vrijdagavond, 25 april hou-
den we een zaalvoetbal toer-
nooi. Er zullen 8 teams strijden 
om de eerste plaats. Suppor-
ters zijn van harte welkom! De 
aftrap van dit Oranjebal is om 

19.00 uur in sporthal De Ring, naast het 
zwembad in de Thorbeckestraat te Zaltbom-
mel. Mis het niet! 

Op Koningsdag 26 
april zullen we met 
het hele team deel-
nemen aan de 
“kleedjesmarkt”. We 
zullen dan leuke 
spulletjes verkopen  
waarvan de op-
brengst uiteraard ook weer is voor ons pro-
ject. Heeft u nog overtollige spullen staan 
die we mogen verkopen? Ze kunnen nog tot 
en met vrijdagavond laat worden ingeleverd 
bij e e n van de teamleden. Spreek ons aan, of 
meld het via  ons mailadres. 

Het project komt voor ons steeds dichterbij, 
door al deze acties groeien we als team ook 
steeds meer naar elkaar toe. In de komende 
nieuwsbrieven zult u daar steeds een stukje 
van kunnen lezen, en ook hoe het met onze 
praktische voorbereidingen gaat. Het voorbe-
reiden van lessen, spellen , het bouwen en de 
reis. We danken God dat hij ons dit allemaal 
met elkaar, en met u geeft.  

Hartelijke groet, 

Het Afrika Team. 
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Veilen, Voetballen, Verkopen en 
vooral……...BEDANKEN 
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