Nieuwsbrief Semangat 31 juli 2016
Tussenstand Polikliniek Semangat Mulia
Onze nieuwsbrief van mei was volledig gewijd aan het nieuwe project polikliniek Semangat Mulia.
We hebben al van een aantal vermogensfondsen reactie ontvangen. De teller staat nu ongeveer
op 20.000 Euro. Dat betekent dat we 1/3 deel van het benodigde geld bij elkaar hebben. Een
goede start maar er is meer nodig. Ook u kunt ons daar bij helpen:
- Natuurlijk is een gift van u voor dit project van harte welkom. U kunt dit overmaken op rekening
NL62 RBRB 0983 8639 03 t.n.v. Stichting Semangat, Maasbree. Wilt dan in de omschrijving
vermelden: polikliniek.
- doet u mee aan een hardloopwedstrijd of een wandel vierdaagse? Maak er een sponsorloop van
en doneer de opbrengst aan ons project.
- Vertel over dit project aan familie, vrienden, collega’s, sportvrienden enz. Misschien willen zij ook
een steentje bijdragen
- Of organiseer samen een activiteit waarvan de opbrengst aan dit project wordt geschonken.
- zijn er bij u in de buurt lokale organisaties (bv een kringloopwinkel, vlooienmarkt etc.) die een
deel van hun opbrengst aan een goed doel schenken, vraag dan namens ons een bijdrage aan.
Wij helpen u graag daar bij.
- Hebt u nog tips voor ons waar wij een aanvraag voor een financiële ondersteuning kunnen
indienen? Wij horen het graag.

Het overige nieuws van het 1e half jaar 2016.
Wijziging bestuur.
In 21 januari heeft er een wijziging van het bestuur plaatsgevonden. Hans
Teeuwen, bestuurslid vanaf de oprichting van Stichting Semangat in 2008,
heeft besloten om te stoppen. Hans, dank voor al die jaren ondersteuning.
Hans wordt opgevolgd door Sander Janssen.
Opa Matlani
Op 29 januari is Opa Matlani, een van onze ouderen overleden aan een
hersenbloeding. Hij is 79 jaar geworden.
Ibnu geïnstalleerd als notaris.
Ibnu heeft zijn stage als kandidaat notaris afgerond en mag zich vanaf februari ook officieel notaris
noemen. Daar zijn we trots op!

.

Sponsor voor artsenopleiding Grace Vitaloka
Sinds dit jaar ondersteunt de huisartsenpraktijk in Maasbree de studie van Grace met een
financiële bijdrage. Grace studeert voor huisarts op de universiteit in Mataram, Lombok.
Grace heeft ons enkele foto's gestuurd van de nieuwbouw van de universiteit in Mataram en van
haar vakantie in Kalibaru, waar ze dokter Puspa heeft geassisteerd.

Goede Doelen Actie Maasbree
Natuurlijk waren we ook dit jaar weer van de partij tijdens de Goede Doelen Actie in Maasbree. De
opbrengst is 758,24 Euro. Dit bedrag wordt gebruikt voor ons project Polikliniek Semangat Mulia.

Extra kleding voor de kinderen.
Van een van onze donateurs hebben we geld ontvangen om te besteden aan de kinderen bij
mevrouw Harnik. In overleg met haar en de donateur is er voor Lebaran (Suikerfeest) kleding
gekocht.

