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NIEUWSBRIEF

Dit is onze eerste nieuwsbrief, bestemd voor onze vrijwilligers. Graag willen we jullie op deze
manier op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen onze stichting en acties die gehouden
worden ten behoeve van onze stichting.
Het moment dat we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, komt steeds dichterbij. We zien ernaar
uit om dat te gaan organiseren.
De artikelen in deze nieuwsbrief zijn kort, indien nodig is er een verwijzing naar een uitgebreider
artikel op onze website. Klik dan op meer info.

Acties van winkeliers ten behoeve van
Camino
Plus Supermarkt Leusink in Haaksbergen
heeft een statiegeldactie. Men kan kiezen
uit twee goede doelen, waaronder Camino.
meer info
De Zuivelhoeve, eveneens in Haaksbergen,
heeft als actie ‘De helpende kaas’. Van elke
verkochte kilo Subliem Oud gaat € 0,40
naar onze stichting.
meer info
Wij zijn beide winkeliers zeer erkentelijk dat
zij onze stichting op deze wijze
ondersteunen.

Kort nieuws
Vertrouwenscontactpersoon
We zijn blij dat Monique Voloun bereid is om
Vertrouwenscontactpersoon (VCP) te zijn bij
Camino. Meer informatie volgt binnenkort.
VOG
We zijn bezig met het aanvragen van een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Het aanvragen van een VOG is voor onze
stichting gratis en je ontvangt hierover
apart bericht via de mail.

In de aspergeboxen zitten (uiteraard) asperges,
krieltjes, eieren, achterham en een passende es
witte wijn. Alles komt zoveel mogelijk uit en van
het Twentse land. Eén box bevat voldoende voor
2 tot 3 personen en kost €36,50.
De asperge maaltijdbox worden op 10 en 11 me
uitgereikt
Bestellen kan via deze bestellink van de
Lionsclub Haaksbergen
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Bestel ook een asperge maaltijdbox
Lionsclub Haaksbergen heeft jaarlijks een goede
doelen actie: het verkopen van een asperge
maaltijdbox. OOC-Camino is zeer vereerd dat wij
één van de twee goede doelen zijn
Je kunt een asperge maaltijdbox bestellen. Bij de
bestelling kun je aangeven welk goed doel je wilt
ondersteunen

053-2340432
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Bidons
Nu KWF besloten heeft dat er geen Samenloop voor Hoop meer
georganiseerd gaat worden, zal ook de organisatie in Haaksbergen
stoppen met haar activiteiten. Een grote groep Haaksbergenaren:
‘Hij en co’ hadden graag aan deze loop meegedaan. Zij hadden al
zo’n 700 bidons gekregen om aan deelnemers uit te delen.
Nu de loop niet meer doorgaat hebben ze besloten om deze te
verkopen ten behoeve van Camino.
Wil je een bidon, of weet je iemand die een bidon wil, laat het ons
weten door een mail te sturen aan: info@ooc-camino.nl
Camino in Huis aan Huis
Enschede
Dit artikel stond op de
voorpagina van Huis aan Huis
Enschede van 7 april jl. Op
verschillende manieren
proberen we onze activiteiten
onder de aandacht te
brengen.

Agenda
14 april
15 april
meer info

samen wandelen in Boekelo
workshop tekenen met Ida Hartlief

09:45 - 10:45 uur
13:30 - 16:00 uur

En verder natuurlijk onze spreekuren bij PMC Boekelo en Goed te Pas in Haaksbergen.
Op Koningsdag, 27 april, is er geen spreekuur.

Wij zijn blij met jou als vrijwilliger.
Samen met jou en de andere vrijwilligers zijn we aan het werk om
Camino verder uit te bouwen
Dat doen we in een lastige tijd, maar we zien enthousiasme.
En dat is mooi en jn
As je ideeën hebt of opmerkingen, laat het ons weten
Blijf gezond
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