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‘’Samen helpen we kinderen in een
achterstandssituatie met name in Nederland’’

388 kinderen in een achterstandsituatie werden deze kerstvakantie blij gemaakt
met een mooi kerstcadeau.
Stichting Subajo wil kinderen uit de omgeving blij maken met een leuk verantwoord
cadeau. Voor deze kinderen is het krijgen van speelgoed niet vanzelfsprekend.
Deze kinderen kunnen niets doen aan de situatie waarin ze zitten, toch worden zij er
vaak de dupe van. Subajo vind het belangrijk dat daarom juist deze kinderen worden
blij gemaakt met een cadeau. Zodat deze kinderen zich een beetje speciaal voelen.
De cadeautjes voor kerstster 2011

Vanaf nu kun je met een gerust hart je boeken lezen met de Subajoboekenlegger.
Doe de boekenlegger cadeau, hij kost maar €1,50, een groot deel
daarvan gaat naar de stichting!
De boekenlegger is te koop bij de boekenhandels Schellen en Bek in
Veghel en is ook te bestellen via onze webwinkel.

Op maandag 28 november was Subajo te vinden op de wekelijkse markt in Uden.
We hebben die ochtend veel mensen geïnformeerd over Subajo en hebben ook vele flyers
en folders verspreid over de bezoekers.
De bezoekers konden Subajo steunen door een vrijwillige bijdrage of door het kopen van
de Subajo-jojo. Het was een geslaagde ochtend met een opbrengst van €76,12 voor de
stichting.
Wil je subajo ook steunen door het kopen van een Subajo-jojo of andere producten? Neem
dan eens een kijkje in onze webwinkel.

Volg ons nu ook op:

Openbare vergadering

Subajo steunt ook:

De datum van de eerst
volgende openbare
vergadering wordt nader
bepaald.
Wij zijn altijd blij met een bijdrage! Heeft u deze dagen nog iets over voor een goed doel?
Denk dan aan onze stichting, het komt altijd direct bij de kinderen terecht!

