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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! 

 

 
       
   
       
    

                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Klas A1C van het Zwijsen College 
uit Veghel heeft stichting Subajo 
aangewezen om te steunen. De 
leerlingen mogen namelijk zelf 
een goed doel aangeven waar zij 
het geld aan willen doneren.  
 
De verkoop van de geraniums is 
dit jaar weer een groot succes 
geweest en wij hebben €500,- 
mogen ontvangen van het 
Zwijsen College. Wij zijn hier 
ontzettend blij mee en bedanken 
de leerlingen van klas A1C. 

Openbare Vergadering 
 

De eerst volgende openbare 
vergadering is op 

14 november om 19.00u aan de 
akkerweg 5.  

 

 
Stichting Subajo heeft van de Sociaal Ondernemende Studenten van 
E.S.V. Demos van de T.N. in Eindhoven een cheque mogen ontvangen.  
 
De leden hebben op 15 april de jaarlijkse Vlooienveilig georganiseerd. 
Van te voren werd er van alles bij elkaar verzameld om vervolgens te 
veilen onder de leden en oud-leden van de studenten vereniging uit 
Eindhoven. Vooral de oud-leden wilden graag laten zien dat ze veel te 
bieden hadden, en dit is goed gelukt!  Zij hebben bij elkaar een  bedrag 
van €1.267,95 geboden! 
 
Subajo is ontzettend blij met dit mooie bedrag. Het is besteed aan de 
actie zeester in juli.  

 

 
 
Op de eerste dag van de vakantie 
gingen vier bussen naar Dierenrijk 
Europa in Eindhoven om 150 
kinderen te laten genieten van de 
dieren, speeltoestellen en de 
shows.  
 
Er gingen bussen vanuit Veghel, 
Uden, Oss en Grave. Tijdens de 
lunch kregen de kinderen een 
heerlijk feestbaal bestaande uit 
frietjes, een snack en een ijsje! Dit 
dagje uit hadden we natuurlijk 
nooit kunnen organiseren zonder 
sponsoren! 

  

Volg ons nu ook via 

 

 

 
Op woensdagmiddag 22 juni 
heeft Subajo goed 2e 
handsspeelgoed geschonken aan 
de kinderen van 
asielzoekerscentrum  Grave.  
 
Duizenden kinderen  brengen 
(een deel van) hun leven door in 
een asielzoekerscentra. Stichting 
Subajo vind dat ook deze 
kinderen speelgoed verdienen 
om mee te kunnen spelen.  


