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• Jan en Gerry Aarts
• Martien en Annemarie Klabbers
• Jo en Helma Konings
• Jan Biermans

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

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

Ten eerste willen wij u van harte bedanken voor de ondersteuning aan de stichting HDG.
Zonder uw gewaardeerde hulp en ondersteuning is het voor ons niet mogelijk 

om dit belangrijke werk voor de kinderen te kunnen blijven doen.     

• Transport kleding
Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat de afgelopen winter op veel plaatsen, 
zeer hevig is geweest en zeker in Roemenië.
Er stond een container met circa 500 dozen aan kleding, dekens en dekbedden gereed voor transport 
maar de financiële middelen ontbraken . Door de vroege inval van de winter was er al een groot deel 
van ons budget opgegaan aan energiekosten en we moesten er rekening mee houden dat dit zo zou blijven. 
Fam. Spierings uit Drunen, die zeer begaan zijn met de Roemeense kinderen en de bevolking,
hebben zich dit lot aangetrokken en een firma bereid gevonden om het gehele transport te sponsoren . 
Waarvoor nogmaals onze dank. Net voordat de zware sneeuwval inviel hebben zij  de kleding en warme
dekens kunnen afleveren. Een week later was het dorp niet meer bereikbaar door de sneeuw.

• Extra geld inzameling in strenge winter periode:
De nood was hoog, veel mensen hadden problemen om hun vaak schamele huizen te verwarmen. 
Wat wij konden doen was zorgen dat het  in het Jeugdhuis warm was en er  extra  voedsel beschikbaar
werd gesteld aan de mensen. Onze plaatselijke medewerkers zijn ook regelmatig met de Jeep 
naar afgelegen plekken gegaan om mensen daar van eten en drinken te voorzien. 
Dit was ook weer een aanslag op ons budget. De stichting heeft toen een oproep gedaan
aan vele mensen om een financiële bijdrage  te doneren voor deze situatie. 
Deze actie heeft een bedrag van € 1300,00 opgebracht. 
We danken eenieder die hieraan heeft meegedaan.  

• Warme maaltijden en kleding uitdelen
Dankzij  uw ondersteuning hebben we ook deze winterperiode van september tot april weer 
gemiddeld 140 kinderen elke zaterdag  een warme maaltijd kunnen geven. 
We zijn trots op onze plaatselijke vrijwillige medewerkers die toch maar elke vrijdag en zaterdag  
dit werk doen. Daarnaast selecteren, sorteren en verdelen zij de kleding voor de gezinnen die  
hulpbehoevend zijn. 

• De Top Cauberg Challenge wielertoertocht
Nog circa 4 weken en dan start voor de derde keer de toertocht die ons het broodnodige
geld moet opleveren om alle  kosten van ons jeugdhuis te kunnen dekken. We hopen dat er veel 
aanmeldingen komen. Door de hoge energiekosten van de afgelopen winter zijn we aardig door onze 
financiële reserves heen.
Vertel zoveel mogelijk vrienden en kennissen over dit prachtige  wielerevenement
voor het goede doel. Er kan nog steeds ingeschreven worden. 
Fiets u niet ook dan bent u van harte welkom. Er wordt een Roemeense gratar (bbq) gehouden
en ook deze opbrengst is voor het goede doel.
Voor verdere info kunt u terecht op: www.topcaubergchallenge.nl

• Belangrijk: Een groter fiscaal voordeel voor sponsoren:
Onze stichting heeft de ANBI status. Het is mogelijk voor u om uw gift volledig aftrekbaar te maken van de 
belasting. Normaal ontvangt u belastinggeld terug  van de giften die  meer dan 2% van uw bruto jaarinkomen 
bedragen aan goede doelen. Indien u notarieel laat vastleggen dat u voor een periode van 5 jaar aan de 
Stichting Hulp door Genade een vast bedrag per jaar/maand overmaakt kunt u dit volledig aftrekken. Het 
notarieel vastleggen bieden wij u gratis aan. Heeft u interesse neem dan contact met ons op en wij helpen u 
graag verder. 

Nogmaals onze dank en voor iedereen alsnog een fijne vakantie periode toegewenst. 


