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Aftrap Actie KaDoos 2016

In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen
zien hoe het uitdelen van de KaDoosjes is
verlopen. We willen u laten weten dat wij
als commissie alweer volop bezig zijn om
Actie KaDoos ook in 2016 tot een groot
succes te maken.

Huidige commissie

Leonie Keppelink uit Geesteren is de
voorzitter en al sinds de eerste Actie
KaDoos (2007) actief binnen de
commissie.
Eline Klein Haarhuis, woonachtig in
Geesteren en sinds 2011 actief voor Actie
KaDoos.
Irma Dangremond woont in Holten en is
sinds 2012 lid van de commissie van Actie
KaDoos.
Saskia van het Bolscher uit Delden is sinds
2014 actief binnen Actie KaDoos.
Milou Kooiker komt uit Tubbergen en is
sinds vorig jaar lid van de commissie Actie
KaDoos.

Gerda Meulenbeld woont in Vriezenveen
en zij is onze contactpersoon vanuit het
bestuur van Stichting Gichon.

Deelname 2016

We hopen dat we ook dit jaar weer
kunnen rekenen op uw bijdrage aan
Actie Kadoos. Vorig jaar hebben we veel
nieuwe deelnemers mogen
verwelkomen en stond de teller
uiteindelijk op 620 KaDoosjes.

In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen
hoe u zich kunt opgeven voor de
komende actie. Ook zal er nog even kort
worden uitgelegd wat Actie KaDoos ook
alweer inhoudt.
Kent u nog mensen die het misschien
ook leuk vinden om een KaDoosje te
vullen voor een weeskind in WitRusland? Zij kunnen zich opgeven via
http://www.gichon.com/wat-doetgichon/kadoos/aanmelden-kadoos/ of
een mail sturen naar
kadoos@gichon.com.
Hoe meer deelnemers, hoe meer
kinderen we blij kunnen maken met een
KaDoosje! Zou u daarom onze nieuwe
Facebookpagina ‘Actie KaDoos’ willen
liken, zodat we nog meer bekendheid
krijgen? Alvast hartelijk bedankt!!
Met hartelijke groet,
Commissie Actie KaDoos
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