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FINANCIEEL ZWAAR WEER
Toen ik acht jaar geleden plannen ontwikkelde voor het opzetten
van dit gaarkeukenproject, kreeg ik financiële hulp van een
echtpaar dat in alle stille bescheidenheid tot nu toe ongeveer de
helft van de jaarlijkse kosten van het project op zich heeft genomen.
Zonder hen was FUTURO in deze vorm dus nooit zover gekomen.
Maar nu is helaas een eind gekomen aan hun bijdragen. Hoewel we
uiteraard enorm dankbaar zijn voor wat ze voor ons gedaan hebben,
is dit wel een tegenslag.
In het ergste geval moeten we het dus in het vervolg doen met
de helft van wat er de voorgaande jaren binnenkwam. Er zijn dan
diverse slechte secenario’s denkbaar: de helft van de kinderen van
het project uitsluiten, de helft van het personeel ontslaan, de
middagactiviteiten stopzetten… het is allemaal even erg.
Vooral nu in deze corona-tijd is hulp aan deze zeer kwetsbare
groep meer dan ooit nodig. Ik doe dan ook een dringend beroep op
allen die het project een warm hart toedragen en vraag met klem om
suggesties om inkomsten te genereren.
Ik kan zelf een paar ideeën noemen die tot nu toe al eens geld
opbrachten:
STATIEGELDACTIE
Met name Ineke Steendam uit Groningen heeft de laatste jaren met veel succes bij
diverse supermarkten geld binnengehaald. Ik kan zorgen voor een
aaanbevelingskaart voor bij de flesseninname.

VERJAARDAGSCADEAUS
We hebben tegenwoordig “alles” al en hebben vaak de grootste moeite iets op ons
verlanglijstje te zetten. Geld voor ons project vragen is een mogelijkheid en is voor de
gevers meestal een aantrekkelijk alternatief.
FAMILIEDAGEN
Tijdens familiedagen wordt er wel eens iets als een marktje georganiseerd. We
hebben op deze manier al een paar keer geld binnengekregen.
COLLECTES
Ben je lid van een kerkgenootschap? Dan kan het wellicht mogelijk zijn om te vragen
een deel van de diverse collectes aan ons project af te staan.
SCHOOLACTIES
Diverse scholen organiseren wel eens acties voor een goed doel, zoals een
sponsorloop, rommelmarkt, enz. Zit je kind op zo’n school, wellicht kan hij of zij zich
dan inzetten voor ons project.
MOND-OPMOND RECLAME BIJ VRIENDEN EN KENNISSEN
Vaak is een persoonlijke aanbeveling effectief, omdat eigen ervaringen en indrukken
dan meetellen. Binnenkort stuur ik jullie een bericht dat je dan aan al je mailadressn
zou kunnen doorsturen. Ook kan ik desgewenst een aantal flyers zenden die je aan
vrienden, kennissen, collega’s, leden van je sport- of andere vereniging zou kunnen
geven, met natuurlijk een aanbeveling.

HET IS DUS VAN HET GROOTSTE BELANG DAT WE DOOR
KUNNEN GAAN IN DE HUIDIGE VORM!!!!! DAAROM “ZEUR “IK NU
EEN KEER EXTRA OM JULLIE STEUN.
PECH
Alsof alles al niet genoeg tegenzit,
hebben we (voor het eerst) te
maken met onnodige financiële
tegenslag. Er is de laatste
maanden twee keer ingebroken.
De eerste keer zijn de deuren van
de wc’s gestolen….

…de nieuwe wc-deuren….

De tweede keer was o.a. het modum van de internetverbinding aan de beurt. María
Lourdes is steeds voorzichtig door de kostbare spullen als tv, computers en
naaimachines achter slot en grendel te zetten. Dus de buit valt enigszins mee, zij het
dat er weer extra kosten zijn voor reparatie en vervanging. Ook was er geld nodig om
het complex nóg veiliger te maken door middel van nóg meer scheermesdraad.

…extra beveiliging….

FEEST
Gelukkig is er ook iets vrolijks te melden: 3
september bestonden we 7 jaar. Zo corononaproof mogelijk is er ruim en feestelijk aandacht
aan onze verjaardag besteed.

…uitaard volgens de regels:” mondmaskers verplicht voor
kinderen en volwassenen”….

…feestmaal…

…feesttafel…

…eet smakelijk…..

HOPELIJK KUNNEN WE VOLGEND JAAR ONZE 8E VERJAARDAG
VIEREN MET HETZELFDE AANTAL KINDEREN EN MEDEWERKERS
EN MET DEZELFDE ACTIVITEITEN!!!

