Nieuws vanuit het bestuur van de
Stichting Vrienden van Izvor.
•www.VriendenvanIzvor.nl
• Twitter.com/VriendenIzvor
•Facebook.com/VriendenvanIzvor
•Picasaweb.google.com/VriendenvanIzvor

Bedanken, maar wie?
De banken vermelden om privacy redenen geen adressen meer van gevers. Daarom is het
moeilijk om u te bedanken wanneer er geen adres bij de mededelingen staat. Wij hopen dat u
daarvoor begrip hebt. Wij bedanken alle gulle gevers voor al hun (kleine of grote) bijdragen.
Prijsjes schapenmarkt
Op woensdag 10 sept. 2014 willen wij weer met een kraam op de Schapenmarkt in Oldebroek
staan. Wij zijn op zoek naar goede/niet gebruikte prijsjes. Hebt u iets, breng het dan bij Jaap van
der Vegte, Wolweversstraat 6 Wezep of Nelie Wolfsen, Bovenheigraaf 28 Oldebroek. Of zijn er bij
winkeliers restanten bel aub 0525-632428 of mail info@vriendenvanizvor.nl.
Oproep voor (incontinentie-)materiaal
Voor de hospice is er dringend behoefte aan incontinentiemateriaal. Het is wel van belang dat
van alle verbandmiddelen de houdbaarheidsdatum niet verstreken is. Kunt u hierin helpen, dan
horen wij dat graag. Contactpersoon is: Nelie Wolfsen (Adres zie boven)
Acties
Dit jaar zijn er verschillende acties geweest. De oude metalenactie, het klussen bij Elles en het
oud papier ophalen. Het waren geslaagde acties waarbij de opbrengsten geheel ten goede
komen aan het werk van Elles en Erica.
Suggesties gevraagd
Dit jaar wordt er om verschillende redenen geen fruitpluk georganiseerd. Om het werk van Elles
en Erica te blijven ondersteunen zijn wij op zoek naar nieuwe initiatieven om iets te organiseren.
Heeft u suggesties, of u bereidt bent om ons hierin te (blijven) ondersteunen. Mailt u dan naar
info@vriendenvanizvor.nl of bel Nelie Wolfsen op 0525-632428.
Elles en Erica 20 jaar in Roemenië
In de maand september 2014 hopen Elles & Erica 20 jaar in Roemenië te zijn. Hun werk is enorm
uitgebreid. Iets wat zij destijds niet hebben voorzien. Deze herfst hopen wij op een bescheiden
manier hier aandacht aan dit jubileum te geven. U kunt de site in de gaten houden.
Ansichtkaarten actie 2014
Uw oude ansichtkaart of andere unieke historische documenten kunnen voor ons van waarde
zijn. Neem altijd even telefonisch of per mail contact op alvorens iets van: oude foto’s •
postzegels • oude Nederlandse bankbiljetten en munten • verder alles wat oud, plat en van papier
is, weg te gooien. Contactpersoon: Arie Kroeze, tel: 06-51570244 of akroeze@xs4all.nl
Wisseling in het bestuur
Jolande van de Weerd heeft aangegeven te stoppen met haar bestuursactiviteiten voor de
Vrienden van Izvor. Wij vinden dit erg jammer, maar respecteren haar keuze. Wij willen Jolande
bedanken voor haar jarenlange inzet. Inmiddels is Lucia Hardonk het bestuur komen versterken.
Wij heten haar van harte welkom.
Per februari 2014 is het nieuwe iban nummer ingevoerd
Giften voor het werk van Elles & Erica kunt u over maken op rekeningnummer: NL 64 RABO
031.28.97.235. Wilt u een bevestiging? Vermeld dan bij de mededelingen uw e-mailadres.
Nieuwsbrief digitaal ontvangen
Om portokosten te besparen, kunnen wij u de nieuwsbrief ook per e-mail toezenden.
Wilt u hieraan meewerken? Stuur dan uw e-mailadres naar info@vriendenvanizvor.nl
onder vermelding van 'nieuwsbrief'. Bedankt !! Ook als u een nieuw e-mail of postadres krijgt
zouden wij het fijn vinden als u ons hier ook bericht van doet.
Voor u betrokkenheid en meeleven willen wij u hartelijk dank zeggen.
Geertje, Harmke, Jolande, Nelie, Bert, Jan, Lucia en Jaap

