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In februari nam stichting Subajo
een cheque in ontvangst waar een
bedrag van €500,- euro op stond.
Deze cheque kregen we van de
dames van Young Voices uit
Bernheze. Young Voices is een
groep meiden die 17 en 18 februari
de musical Mamma Mia opvoerden
in Lunenburg. De opbrengst van
deze musical was voor Subajo. Op
beide avonden waren de kaartjes
uitverkocht. Young Voices heeft een
mooie musical op de planken gezet,
het publiek genoot zichtbaar van de
musical.
www.youngvoices-bernheze.nl

Openbare Vergadering
Iedereen is van harte welkom.
De openbare vergadering is op 30
mei om 19.00 aan de Akkerweg 5.

Volg ons nu ook via

De jaarlijkse collecte van het
Nationaal Fonds Kinderhulp heeft in
Vorstenbosch €135,- opgebracht.
Hiervoor zijn van Stichting Subajo
twee collectanten op pad gegaan in
de week van 10 tot en met 16 april.

Kijk ook eens op onze

Het ingezamelde geld is bestemd
voor kinderen in Nederland die in
hun leven veel ellende hebben mee
gemaakt en ook ‘een beetje

gewoon geluk’ verdienen.

Op zaterdag 9 juli zal de jaarlijkse actie Zeester
plaatsvinden. Zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar
naar het Dierenrijke Europa bij Eindhoven gaan. We
nemen dan kinderen van asielzoekerscentra,
voedselbanken, vluchtelingenwerk,
schuldhulpverlening en de jeugdzorg uit de regio
mee om een dag te genieten van de dieren en de
vele speeltoestellen die aanwezig zijn in het park.
We zijn druk bezig met de voorbereidingen om deze
dag tot een feest te maken!

De Eindhovense studenten vereniging Demos heeft in
april een vlooienveiling georganiseerd met een mooi
bedrag als resultaat. Dit jaar hebben ze Stichting Subajo
gekozen om dit geld aan te schenken.
Tevens organiseren zij ook een festival, StepPop op 21 mei
2011.
www.steppop.nl

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!

