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Indien u extra wilt ondersteunen, of mensen kent die donateur 
willen worden, maak  uw bijdrage dan over op:

ABN/AMRO 51.56.79.410 Meerssen
t.n.v. Stichting HDG

We willen u van harte bedanken voor de ondersteuning die u de stichting HDG het 
afgelopen jaar gegeven heeft. Zonder uw hulp en ondersteuning is het voor ons 
niet mogelijk om dit belangrijke werk voor de kinderen te kunnen blijven doen.

Een korte terugblik op het afgelopen jaar.

• Vrijwilligerswerk.
Op 11 maart 2011 is Jeroen Caris uit Maastricht naar Cugir vertrokken. 
Hij heeft daar 6 weken als vrijwilliger met de jeugd gewerkt.  
Het hoofddoel was Engels te onderwijzen, vooral gericht op conversatie.
Verder heeft hij de jeugd begeleid in sport, spel en muziek. Zijn inzet is meer 
dan geslaagd en zeer enthousiast ontvangen.
In december is Marjolijn van den Heuvel uit Eindhoven voor een week met ons
mee geweest. Zij had direct een leuk contact met de mensen en zeker met de 
kinderen van de arme gezinnen. Het keuken personeel was zeer blij met haar inzet 
tijdens de extra kerstmaaltijd.
Dank voor hun inzet. We hopen dat zij en meerdere jongeren dit initiatief willen voortzetten.

• De top Cauberg challenge toertocht
De toertocht was wederom een geslaagd evenement. Bij de laatste beklimming 
van de Cauberg werden de renners nog eens extra aangemoedigd door de organisatie
en bedankt voor hun bijdrage aan het goede doel. We hopen in 2012 nog veel meer
deelnemers te mogen verwelkomen. Helpt u ons mee met het promoten van deze toertocht. 
Stuur aan alle renners en vrienden de link naar onze website
met alle informatie over dit evenement:  www.topcaubergchallenge.nl

• De bezoeken aan de armsten
In september hebben 200 schoolgaande kinderen een schoolpakket ontvangen. 
Deze waren mogelijk gemaakt door sponsoring. Wilt u hieraan ook deelnemen
zodat dit ook volgend jaar weer mogelijk is, meld u dan bij de stichting of maak een 
bedrag over ten name van de stichting met vermelding: schoolpakket.  
Iedere gift hiervoor is welkom.

Een dame die ons doel steunt, breit elk jaar circa 100 paar sloffen voor de kinderen. 
Namens de kinderen: bedankt hiervoor.

Dit jaar hebben we voor de winter veel nieuwe damessjaals gekregen met 
bijpassende muts.U kunt zich niet voorstellen hoe blij de mensen met deze giften zijn. 
Voor ons normale dingen, maar voor de mensen daar een zegen tijdens de strenge winters.

• De kerstviering.
Dankzij uw ondersteuning hebben we 150 kinderen en 50 ouderen een speciale kerstmaaltijd kunnen geven. 
De kinderen kregen van de Kerstman een zak snoep en hun ouders een tas met levensmiddelen. 
Bij onze bezoeken in de omliggende bergdorpjes en op de straat zijn aan de kinderen
nog eens meer dan 180 zakken snoep uitgedeeld. Voor de kinderen betekent dit veel en zijn u enorm dankbaar.
Héél héél veel dank aan de mensen die dit alles gesponsord hebben. 
Zonder hun is het voor ons niet mogelijk om het werk voort te zetten

Wij  wensen u langs deze weg een zeer gezegend kerst en een gezond 2012 toe. 
Hopen vanuit ons gehele hart, dat we voor de kinderen, het komende jaar weer
op uw steun mogen rekenen.


