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COT Nieuws

Krimpen aan den IJssel, 3 februari 2009
Beste lezer,
Voor u ligt de 2e uitgave van C.O.T. nieuws. Stuur deze nieuwsbrief door naar een ieder die betrokken is bij
het werk van Stichting HCR.
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Op de Nieuwjaarsreceptie van d.d. 17 januari 2009 jl. is bekend gemaakt door het bestuur van de
Stichting HCR dat er 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur zijn gevonden. Te weten mw. G.J. de
Pater en dhr. P. eikelboom, zij worden mogelijk op de bestuursvergadering van 12 februari 2009 a.s.
benoemd.
Op 28 januari jl. is er weer een vergadering van het C.O.T. geweest waarvan de notulen op te vragen
zijn bij Annelies Schinkelshoek (aeschinkelshoek.hcr@live.nl).
Met betrekking tot de projectgroep 2009 kunnen wij u melden dat er contacten zijn gelegd met een
groep welke actief was voor de HOE (hulp Oost Europa), vanuit deze groep bestaat de belangstelling
een project voor Stichting HCR te gaan realiseren.
Vanuit Lienden vertrekt op 7 maart 2009 a.s. een transport richting Bacau. Dit transport wordt
verzorgd door de heren Jan Kerkstra en Jaap de Bruin.
Nog steeds geldt de oproep dat wij vrijwilligers zoeken voor het nabellen van niet betalende
nieuwsbrieflezers.
Door de hervormde school in Opheusden is actie gehouden voor de projecten van Asociatia Betania
in Roemenie, zij verkochten o.a. koeken, worst en krentenbroden. Deze actie leverde het mooie
bedrag op van € 3.486,29. Deze actie werd begeleid door WG Opheusden.
Ook stond WG Opheusden op de wintermarkt in Echteld, deze actie bracht € 900,- op.
De jaarlijkse verkoping van WG Krimpen resulteerde in het schitterende bedrag van € 14.250,-.
Wij willen uw aandacht vragen voor het aanbrengen van nieuwe donateurs, bij de vorige uitgave van
het COT nieuws was een machtigingskaart bijgesloten. Mocht u deze niet meer in uw bezit hebben
dan kunt u deze downloaden van onze site www.stichtinghcr.org of opvragen bij René Muit via
cot@stichtinghcr.org.
Op 17 februari 2009 is er een presentatie van de Stichting HCR in Sluis, Kloosterstraat 38 MFC de
Keure, aanvang 19.30 uur
Op 19 februari 2009 is er een presentatie in de hervomde Noorderkerk in Bilthoven, Laurillardlaan 6a,
aanvang 14.30 uur.
Op 19, 20 en 21 februari zal de Werkgroep Opheusden de Stichting HCR presenteren op de
Familiedagen te Hardenberg. Verkoop en infostand voor en over de projecten van Stichting HCR in
Roemenie. Evenementenhal Hardenberg, Energieweg 2, 7772 TV, HARDENBERG. Openingstijden:
donderdag 19 februari en vrijdag 20 februari van 14.00-22.00 uur en op Zaterdag 21 februari van
10.00-17.00 uur. Let op!!! Voor deze dagen zijn wij nog op zoek naar mensen die bereidt zijn op
de beurs te staan. Gaarne aanmelden bij Tonnie van den Brandt ( vandenbrandt@kliksafe.nl)
e
Van 5 tot en met 8 augustus 2009 hopen wij ons op de 9 editie van naar Buiten te presenteren. De
reden dat dit zo vroeg word aangegeven is dat wij nog zoeken naar enthousiaste personen die mee
willen werken aan deze beurs, voor meer informatie zie www.naarbuiten.nu. Aanmelden kan bij het
COT via het genoemde email adres of op telnr. 06-51401032
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