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Het bestuur: 

• Jan en Gerry Aarts       

• Martien en Annemarie Klabbers 

• Jo Konings 

• Jan Biermans 

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 blijven doen. 
 

  

     Een korte terugblik op het afgelopen jaar. 
 

•    De Top Cauberg Challenge toertocht 

    De toertocht, maar zeker ook de MTB tocht was een zeer geslaagd  evenement. 

    Veel leuke en  positieve reacties ontvangen van de deelnemers. 

    We danken langs deze weg eenieder die eraan meegewerkt of deelgenomen heeft.  

     www.topcaubergchallenge.nl 

            
•   Transport kleding  
     We hebben eind augustus weer een volle vrachtwagen, niet alleen kleding, maar ook nog 
     veel andere spullen kunnen transporteren. We danken hier voor in het bijzonder Dhr. Anker 
     van A-ware-Food die dit transport weer heeft gesponsord. De kleding was dus op tijd voor  
     de aanvang van de winter op zijn plek in Roemenië. We danken ook alle mensen die voor de 
     kleding, schoenen, dekens en al de andere spullen gezorgd hebben. 
 
• Samenwerkingsverband met Roma school  
     Op deze school zijn circa 200 zigeunerkinderen waarvan een 40 tal kinderen 
     meer of minder geestelijk gehandicapt. Vanaf november zijn we gestart 
     met ontspanningsdagen voor de kinderen in ons jeugdhuis. Onder begeleiding 
     van de leerkrachten komen de kinderen dagelijks in groepjes om onder andere te schaken, puzzels te maken, te tafeltennissen,  
     te tekenen en muziekles te ontvangen. We ondersteunen de school met schoolbenodigdheden, speelgoed en kleding voor de kinderen.  
     Via de leerkrachten krijgen we contacten met de thuissituatie van de kinderen en kunnen we daar waar nodig is gerichter werken in  
     samenwerking met de school.  
 
       

 
 
 
 
           

•   Kerstpakketten in de vorm van voedsel en kleding 

    Met uw hulp hebben we kinderen te eten gegeven en circa 300 snoeppakketjes met speelgoed verdeeld. Een heel aantal  

    noodlijdende gezinnen hebben we van een voedselpakket, wat fruit en kleding voorzien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Wij  wensen u langs deze weg een gezegend en een gezond 2015 toe.  

    Hopende vanuit ons gehele hart, dat we voor de kinderen het komende jaar weer 

    op uw steun mogen rekenen. 
      
         -     Wij zijn ANBI. Gecertificeerd.  
         -     Indien u over e-mail adres beschikt laat het even weten dan kan  deze nieuwsbrief 
               in de toekomst per mail verzonden worden. (bespaart weer postzegels) 
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