ACTIVITEITEN 2004


1e communie: Op 25 april 2004 hebben een aantal kinderen hun 1e Heilige Communie
gedaan in de Franciscus Xaveriuskerk te Enkhuizen. De collecte tijdens deze viering was
bestemd voor onze stichting. € 102,13



CD actie: De laatste cd's zijn verkocht. Het is op…………. € 45,-



Huwelijkjubilea: Twee jubilea brachten samen een bedrag van € 720,- op. Geweldig!



Bruidshuis: Het bruidshuis Marlise van de familie Karsten aan de St. Jansstraat is
gesloten. De opbrengst van de laatste verkopen waren voor onze stichting. € 270,-



Koggeschip: Door het sparen van de 'rode muntjes' heeft onze stichting in 2004 een
bedrag van € 750,- ontvangen. De totale opbrengst van deze actie is € 1.000,-.



LAT: (Loopt als een trein) Onze presentatie heeft een bedrag van € 211,30 opgeleverd.



Verjaardagen: Een van onze stadsgenoten werd 65 jaar. Het cadeau was voor onze
stichting. € 500,- Een goede bekende uit Medemblik heeft het cadeau voor zijn 50ste
verjaardag naar ons overgemaakt. € 402,40



MOV groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede): Gedurende het hele jaar hebben de
folto's van onze stichting achter in de St. Franciscus Xaveriuskerk in Enkhuizen mogen
hangen. Ook de opbrengst van twee collectes was bestemd voor de kinderen in Nepal. €
1000,60.



Rente: Een leuke opbrengst, ondanks de lage rentestand. € 1542,46



Snipperdag collega: Een leuk initiatief. Een snipperdag verkochte en de opbrengst op
de rekening van onze stichting gestort. € 153,10



Susila Dharma: Deze mensen dragen onze project en onze activiteiten een zeer warm
hart toe….Kijk ook op www.subud.nl voor nadere kennismaking. Wij ontvingen 2x een
bijdrage van € 200,-.



Opbrengst verkopen: Tijdens presentaties en bijeenkomsten willen wij onze Nepalese
spullen verkopen. Presentatie bij het KVG te Venhuizen € 134,- ANBO Venhuizen € 176,Markt van de Hoop te Enkhuizen € 205,- Opbrengst overige verkopen, o.a zilver van
Dambar € 250,- Totale opbrengst verkopen € 765,-.



40MM: In oktober is de opbrengst van de sponsorloop bekend gemaakt. Dit jaar zullen
wij een bedrag ontvangen wij € 900,- plus nog een bijdrage uit een erfenis van € 500,-.
Lekker gewandeld en nog een leuke bijdrage ook!

Tot zover een indruk van onze acties in 2004. Wordt vervolgd.
'Geef om elkaar, geef aan elkaar'.
Enkhuizen, november 2004.

