Beste lezer,

Geplande evenementen

26 maart 2017 is het 7 jaar geleden dat de stichting Er is Geloof, Hoop en
Liefde is opgericht……

26-3-2017

Wij hadden op dat moment totaal geen idee dat deze
stichting zo succesvol zou uitgroeien. De stichting is
inmiddels een begrip in Langedijk en
omgeving geworden. Wij zijn dankbaar voor de vele
gevers door de jaren heen. Er zijn honderden gezinnen
geholpen dankzij de trouwe gevers van eten en andere
donaties.

Vriescel is geïnstalleerd
Afgelopen maand is de vriescel geïnstalleerd door de firma Witte. Deze cel
is aangeschaft van het sponsorgeld van de Martin Neessen prijs . Dee
stichting heeft deze vorig jaar gewonnen bij Lief Langedijk.

We hadden 7 losse vriezers staan en de rest van de diepvriesproducten lag
in de opslag in het vrieshuis. De stroom vretende vriezers zijn vervangen
door een duurzame vriescel. Ontzettend dankbaar zijn we voor deze
investering. We worden er stil van.
Afscheid genomen van klanten

De stichting bestaat 7 jaar!

Wist u dat…..
Subsidie
- Dat de stichting subsidie heeft
ontvangen?
En wij daar blij mee zijn.
Het niet is voor het uitdelen van
de voedselpakketten,
maar voor de activiteiten,
zoals de inzet van onze
budgetcoach,
koffietafel, inzet in sociale winkel
en de Maaltijd van Hoop.
We zijn er blij mee, want elke
bijdrage is welkom!
Douwe Egberts Punten
Wij tot nu toe 172.000 spaarpunten
hebben ingezameld? Wij deze
gaan inleveren bij Douwe Egberts
en er pakken koffie voor krijgen? U
nog steeds punten kunt inleveren
bij ons aan de Broekerwerf?
Sociale winkel
- wij elke dinsdag van 9.00-12.00
uur te vinden zijn in de Sociale
Winkel in winkelcentrum
Broekerveiling? Wij dan klaar zitten
om al uw vragen te kunnen
beantwoorden betreft Voedselhulp
Langedijk? De Budgetcoach graag
helpt bij het regelen van uw
financiële zaken? Hier ook mensen
komen om hulp te vragen en wij
het moedig vinden dat mensen dit
doen?
Presentaties geven
- dat wij presentaties geven op
locatie evenals rondleidingen in
ons eigen pand? U hiervoor
contact kunt opnemen met Gerdine
Purmer via 06-42582299?

Afgelopen 2 maanden hebben we weer afscheid kunnen nemen van 12
gezinnen/alleenstaanden. Zij kunnen nu weer op eigen benen staan.De
bedankjes zijn soms zo ontroerend. Iemand had heel creatief een prachtig
gedichtje gemaakt voor alle vrijwilligers.
Lichtpuntjes. Soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te
zoeken, je kunt ze ook zijn! Dat is wat ik zag! Dank je wel voor alles.

Inzamelingsactie Winkeliersvereniging Broekerveiling
Vrijdag 3 maart 2017 mochten wij een kar vol boodschappen in ontvangst
nemen. Dhr. Buis had met kerst een wens in de wensboom gehangen dat
Voedselhulp Langedijk meer naamsbekendheid zou krijgen. De
winkeliersvereniging van Winkelcentrum Broekerveiling heeft de actie
opgezet om eten in te zamelen. De Sociale Winkel was het inzamelpunt.
Dank u wel voor uw bijdrage en alle inzet hiervoor!
Mocht u nog willen doneren, graag! Dit kan altijd door middel van een
financiële bijdrage.

Nog meer belangrijk nieuws
Presentatie bij “Vrouwen van nu”

Op 16 februari mochten we een presentatie houden bij dorpshuis de
Geist in Sint Pancras voor “Vrouwen van nu”. We mochten vertellen over
de stichting en er werd aandachtig geluisterd. Als verassing hadden de
vrouwen eten ingezameld. We konden met 5 boodschappentassen vol
naar huis! We hebben erg genoten van deze avond en het enthousiasme
van iedereen. Dank jullie wel voor de uitnodiging!

Vaste kosten voor 1 jaar

Onze vaste lasten bedragen jaarlijks rond de E 20.000,In dit plaatje ziet u de kosten van huur, gas, water, licht, vervoerskosten,
belastingen, verzekeringen.
In bovenstaand plaatje kunt u zien hoe ver we al zijn voor dit jaar. Helpt u
mee? Uw hulp is hard nodig! Uw gift is aftrekbaar van de belasting door
onze ANBI status.
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