Nieuwsbrief

december 2010

Lieve mensen,
Het einde van 2010 komt steeds dichterbij en met trots kijken wij terug op een prachtig jaar voor onze
stichting! Als afsluiter nog een korte nieuwsbrief met onder andere de resultaten van de Pubquiz en
uiteraard met de beste wensen voor het komende jaar!
Een speciaal welkom aan onze eerste particuliere Geldropse
Geluksklavers
Hierbij heten wij Ditte en
Jan-Roelof welkom als de
allereerste particuliere
Ditte en Jan-Roelof
Geldropse Geluksklavers
van onze stichting!
Auto Hendriks
Het is ook voor
Garage&Carwash
particulieren mogelijk om
een Geldropse
Geluksklaver te worden. Hierbij verbind je je voor 3 jaar aan
de stichting en steun je ons in deze 3 jaren elk jaar met
€ 100,-.

Wij heten onze nieuwste
Geldropse Geluksklavers
van harte welkom;

Pubquiz bij Grand Café De Wildeman
De pubquiz, op zondag 21 november bij Grand Café De Wildeman in
Eindhoven, was een groot succes! Quizmasters Jeroen en Jeroen
hadden een geweldige quiz in elkaar gedraaid en met name bij de
bonusronde (een complete ronde met vragen over ons!) was het erg
spannend wie er met de mooie mand vol met Fair Trade producten
vandoor zou gaan.
De lootjes voor de loterij vonden gretig aftrek en samen met het
inschrijfgeld en de verkopen bij onze marktkraam was de totale
opbrengst van de middag het geweldige bedrag van € 585,00! Ook Grand Café De Wildeman was erg
enthousiast over de gezellige middag en wellicht komt er een vervolg in de zomer van 2011. Uiteraard
houden we jullie op de hoogte.
(Kijk voor meer foto’s van deze gezellige middag op www.gelukvoorghana.nl)

Website in een nieuw jasje
Onze website-bouwer Per-Jan is hard aan het werk om onze
website in een nieuw jasje te steken. Sinds kort is onze
herkenbare groene kleur ook terug te vinden op onze
website.
Wij bedanken Per-Jan alvast voor zijn tijd!

Wij wensen iedereen
hele gezellige
feestdagen en heel
veel geluk voor 2011!

