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Beste nieuwsbrieflezer.
Herm en Lea zijn momenteel in Indonesie. Eind december/begin januari volgt een nieuwsbrief waarin wij u
informeren over hun bezoek en de voortgang van onze projecten.
In deze nieuwsbrief vragen wij uw speciale aandacht voor een tweetal acties.
Heeft u nog aan onze kerstkaartenactie gedacht?
U kunt de kaarten nog steeds bij ons bestellen. U kunt kiezen uit 2 verschillende ontwerpen.. Elke kaart is 11 x 16 c
m groot met een bedrukte voor- en achterzijde. De bijbehorende enveloppen zijn in de prijs inbegrepen.
De foto's van de kinderen zijn gemaakt door Martien Scheres en de grafische vormgeving van de kaarten is
uitgevoerd door Hans Tiggeler (www.bureaubommenwerper.nl).
De kaarten kosten 5,00 Euro per set van 5 stuks. Eventuele verzendkosten naar uw huisadres zijn hierin niet
inbegrepen.
Als u de kaarten uiterlijk zondag 2 december bestelt en u woont een straal van 15 kilometer van Maasbree, dan
worden deze kaarten in het weekend van 8 en 9 december gratis bij u thuis bezorgd. Woont buiten een straal van 15
kilometer van Maasbree? Wij sturen u de kaarten op tussen 2 en 9 december zodat u de kaarten op tijd in huis
heeft. U kunt het bestelformulier voor de kerstkaarten op onze website downloaden.
Onze kaarten zijn vanaf begin december ook te koop bij: Koffieleut, Maasbree; Hubo, Maasbree; Marreli, Baarlo en
What’s Hip in Panningen.
Bent u nog op zoek naar een leuk cadeautje voor de feestdagen?
Tijdens onze vakantie kopen we ook allerlei leuke hebbedingetjes in Indonesie die we in Nederland gaan verkopen.
Wij doen dit met privé-geld zodat Semangat geen financieel risico loopt. De opbrengst gaat natuurlijk naar de
projecten van Semangat.
Een voorproefje van de artikelen vind u hier (Pasar Semangat). We gaan hiervoor ook een apart webwinkeltje
inrichten. Meer informatie volgt te zijner tijd. Heeft u nu al iets leuks gezien en wilt u dat bestellen of wilt u meer
informatie? Mail ons dan. Om een goed overzicht te houden van de bestellingen uit de Pasar Semangat, hebben we
een apart e-mailadres aangemaakt: pasar.semangat@gmail.com
In de maand december staan wij met een stand op enkele kerstmarkten en kunt u de kerstkaarten en de nieuwe
spullen ook kopen op:
Zondag 2 en zondag 9 december: koopzondag Groenrijk Maasbree
Dinsdag 11 december: ’s middags in Baarlo (bij Marreli, Grotestraat 26a)
Zondag 23 december: kerstmarkt in het winkelcentrum van Panningen
U kunt ons ook helpen door onze acties onder de aandacht van familie, vrienden en collega’s om op die manier om
extra inkomsten voor Semangat te krijgen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Semangat
Lea Pennings
Secretaris/penningmeester
Telefoon:06 29320512
Website: www.semangat.nl
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