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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u PRAKKIE HOOFDDORP heeft geholpen met één of meerdere donaties. Onze
dank daarvoor! Ook deze afgelopen weken hebben wij dankzij meerdere donaties onze leden wederom mogen
verblijden met prachtige producten.

- Dankzij Bakkerij Gorthuis delen wij elke woensdag brood kunnen.
- Namens een particuliere donateur zijn er met pasen 15 gourmette pakketten verloot onder de leden.
- Bakkerij ’t Stoepje (John de Graaf), Mo’s Noten en Olijven, ‘t SnoepShoppie en Jacob van Zoest (vis)van de
zaterdagmarkt in Floriande doneren wekelijks.
- Via een bedrijf die maaltijden levert aan kinderdagverblijven, hebben wij ook vele maaltijden gekregen om uit te
delen aan de gezinnen.
- Autoservice Hoofddorp geeft 10% garagekorting aan onze gezinnen in de “Verborgen Armoede” op onderdelen en
arbeid.
- Drukkerij Groen voor het afdrukken van onze nieuwe flyers.
- Ook gaat onze dank uit aan de particulieren donateurs.

Stukje bij beetje krijgen we steeds meer naamsbekendheid en weten ons meerdere donateurs ons te vinden. Maar
we staan nog aan het begin. Het aantal gezinnen die om de hulp vragen van Prakkie Hoofddorp groeit wel enorm.
Daarom is alle hulp dan ook zeer welkom, om onze gezinnen te blijven helpen. Wij zoeken dus nog steeds donateurs
die ons willen steunen door middel van levensmiddelen, verzorgingsproducten of schoonmaakmiddelen.
Ook zijn we blij met donaties in de vorm van een “Gift” op onze rekening.

Rabobank rekening geactiveerd !!
In onze vorige nieuwsbrief was te lezen dat het rekeningnummer nog in aanvraag was. Sinds twee weken is deze ook
geactiveerd. En hebben al enkele particulieren een gift gedaan.

Een gift overmaken?:
Hoe kunt u helpen?
Met het doneren van:

 Houdbaar eten*
 Verzorgings- of schoonmaakmiddelen*

*onaangebroken en nog goed te gebruiken is
 Financiële bijdrage op IBAN: NL88RABO0367112043

Scan hier de QR code
Vorig nieuws!!
In onze vorige nieuwsbrief melde we dat we bezig waren met een bedrijf die ons Groente en Fruit zou gaan leveren,
helaas heeft dit bedrijf dat geannuleerd daar ze het te druk hebben. Mocht u vanuit uw bedrijf of privé omgeving
nogmaals een donatie willen doen voor Stichting PRAKKIE HOOFDDORP dan horen wij dat graag! Ons team maar
vooral onze gezinnen in de “Verborgen Armoede” maakt u daar erg gelukkig mee.

Warme groet,
team PRAKKIE HOOFDDORP
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