Steun deze actie en koop boekenleggers of kaarten!
In samenwerking met Stichting de Herder en een aantal jongeren zetten wij ons in om boekenleggers en
kaarten te verkopen voor de gevluchte Christenen en Yazidis in Irak. Stichting de Herder wil veel
gezinnen, die gevlucht zijn naar Erbil en andere omliggende dorpen, steunen. Het zijn gezinnen,
individuen, ouderen en zieken die weinig of geen hulp krijgen van de huidige hulpbronnen. De winter
komt eraan en veel mensen komen aan alles tekort!
Steun deze actie en koop boekenleggers en kaarten voor uzelf, familie en of vrienden.
1. De boekenleggers kosten € 1,00 per stuk (bij minimale afname van 5 stuks, incl. verzendkosten).
2. De kaarten kosten € 3,00 per set van 3 stuks (incl. verzendkosten). Het zijn verschillende schilderijen
van een kunstenares die de stichting sponsort.
De gevluchte mensen hebben uw financiële bijdrage hard nodig. Wij moeten ze laten weten dat wij aan
ze denken en dat zij er niet alleen voor staan!

Wat u nog meer kunt doen: ‘ice-bucket challenge’ concept
Een verzoek aan iedereen! Ik ben met een aantal jongeren met deze actie begonnen en wil ontzettend
graag dat er een ice-bucket idee ontstaat. Dus het verzoek om degene die 5 boekenleggers bestelt, 1
boekenlegger zelf krijgt, en de andere 4 aan vrienden uitdeelt, maar tegelijkertijd hen verzoekt om zelf 5
boekenleggers te bestellen en aan derden te geven en hetzelfde te doen en te vragen! Lukt het echt
niet… dan is een donatie altijd zeer welkom!
Het ingezamelde bedrag gaat 100% naar de mensen daar! Stichting de Herder betaalt de ontstane
kosten.
Voor meer informatie en het doen van bestellingen kunt u een e-mail sturen naar
ann.jahola@gmail.com of kijk op www.deherder.com voor contactgegevens.
U kunt uw bijdrage of donatie overmaken op rekening nummer IBAN: NL90ABNA 051.04.28.266 t.n.v.
Stichting de Herder te Nijkerk
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.
Namens Stichting de Herder

Hieronder ziet u de boekenleggers en ansichtkaarten.

