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Een speciale oproep aan u, uw vrienden, bekenden en familie 

Jo Ho, Jo Ho. Laat het met de 
kerst eens echt feest zijn voor 
de kinderen!!

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u
de stichting HDG geeft om hun projecten te kunnen voortzetten.

Door uw hulp is het voor ons weer mogelijk geworden om een 
aantal belangrijke zaken te kunnen realiseren en de mensen die het nodig 
hebben te helpen

Door uw hulp hebben we twee transporten kunnen realiseren
met kleding en diverse andere hulpgoederen.

De 10uur van Valkenburg op 21 en 22 juni was weer succesvol.
De opbrengst circa 9000,00 komt weer volledig ten goede van
het jeugdhuis. Bekijk ook de website
www.10uurvanvalkenburg.nl

Door uw hulp en met de opbrengst van de 10 uur hebben we
het jeugdhuis, op de  zolderverdieping, kunnen voorzien van een
aantal mooie slaapvertrekken, 3 badkamers  en toiletten. 
Dit voor tijdelijke opvang voor mensen die in nood geraken, 
kindervakantie-projecten en ook voor mensen die van ver komen en
actief zijn in het  begeleiden van activiteiten

Volledig gesponsord door MK2 Interieurbouw Valkenburg 
wordt het jeugdhuis op dit moment van een professionele 
RVS keuken voorzien. De bestaande keuken mocht
door de nieuwe regelgeving niet meer gebruikt worden om eten te 
verstrekken aan de kinderen of tijdens feestelijkheden
door de bevolking georganiseerd. 

De kinderen genieten volop van allerlei activiteiten 
Een middag tekenfilms kijken is al een heel feest. 

1 We zijn dringend op zoek naar muziekinstrumenten o.a. een drumstel, blaasinstrumenten, gitaren,
mandoline,viool, accordeon en eventueel een keyboard

2) KERSTACTIE
Dit jaar wordt het de eerste keer dat we met de kinderen en de ouders een kerstviering willen houden.
We kunnen gebruik maken van onze nieuwe keuken om ze drinken en een goede warme  maaltijd aan te bieden.
en hiermee een fijne Kerst bezorgen.
Maak een hartverwarmend Kerstgebaar om een extra gift over te maken op ons rekeningnummer
ABN/AMRO 51.56.79.410 onder vermelding kerstviering 2008

http://www.10uurvanvalkenburg.nl



