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‘’Samen helpen we kinderen en jongeren in een
achterstandssituatie met name in Nederland’’
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KvK: 17210713

Actie Zeester
Zaterdag 8 augustus 2009

Uitnodiging
In de eerste week
van de zomervakantie
is het weer zover.
Dan bezorgen we
verschillende kinderen
uit de doelgroep
een leuk dagje uit.
Ditmaal gaan we
een dagje uit naar
Zooparc Overloon.

Wij komen weer bij elkaar op
6 juli 2009 19:00 bij Hotel de Leijgraaf
te Heeswijk-Dinther.
En iedereen is natuurlijk van harte
welkom!
Agendapunten zijn o.a. actie Zeester,
sponsor & ledenwerving.

Speelgoed

Zooparc Overloon
is een kleinschalig
dierenpark met o.a.
een kinderspeeltuin.
Zie link:
www.overloonzoo.nl

Stichting Subajo vindt het ook heel erg
belangrijk dat kinderen kunnen spelen.
De laatste tijd zijn er veel mensen
langs geweest om speelgoed
aan de stichting te schenken.

Vertrektijden van
de bussen en
de opstapplaats
worden nog
doorgegeven. En als je als vrijwilliger mee wilt helpen
geef je dan op bij Maartje Sistermanns: 0413-366643.

Jeugdzorg
Op 18 juni heeft onze voorzitter Ad Lauwen
op verzoek van de jeugdzorg spelmateriaal
geschonken aan het Boddaertcentrum in Uden.
Tevens is onze stichting bezig om samen met
Jantje Beton de buitenspeelruimte gefinancierd
te krijgen.

Daarom willen we deze schenkers
allemaal bedanken voor hun gift.
Hiermee kunnen we veel kinderen blij
maken die zelf bijna geen speelgoed
hebben. Maar het kan ook zijn dat het
speelgoed wordt verkocht op
verschillende kinderbeurzen. De
opbrengsten hiervan gaat naar de
verschillende projecten van Subajo.

Nieuwe sponsors
Onderstaande bedrijven zorgen ervoor
dat we onze activiteiten kunnen
voortzetten. Misschien kunnen ze ook
iets voor u betekenen.

www.diversus.nl

www.maxfurn.nl

www.dymens.nl

www.schellen.nl

Webwinkel
Sinds kort hebben we ook een eigen webwinkel
op de Subajo site. Een nagemaakt
zwerversdekbedovertrek is een stuk comfortabeler
dan het echte kartonnen exemplaar. Iets voor u?
Daarom vindt u op onze site www.subajo.nl
meer informatie over de producten die er worden
verkocht. Opbrengsten voor de kinderen natuurlijk.
Wij hebben ook Hyves! Kijk snel op www.stichtingsubajo.hyves.nl en wordt snel lid!
Meer dan 600 vrienden van Subajo gingen u voor!

www.timbor.nl

