ACTIVITEITEN IN DE KIJKER 2011

Koninginnedagbraderie Klaaswaal op 30 april 2011
Prachtig weer, gezellig druk, wat willen we nog meer ? Het was een geslaagde aftrap
van het braderie-seizoen met een super opbrengst. Vooral onze kleurige 'strings'
doen het erg goed.

Rommelmarkt Gereformeerde Kerk Haamstede op 11 juni 2011
Helemaal exact kan de organisatie het niet terughalen, maar het zou zo ongeveer de
30e keer zijn dat de Gereformeerde Kerk te Haamstede de jaarlijkse rommelmarkt
organiseert. 2/3e van de opbrengst gaat elk jaar naar een goed doel. Dit jaar zijn het
er twee. Naast Stichting Help-2-Help deelt de Helping Hands and Hearts Foundation
in de opbrengst. Deze week is bekend geworden dat we 3.000 euro tegemoet
kunnen zien. Een fantastische resultaat!
De nacht voorafgaand aan de rommelmarkt verloopt winderig en regenachtig, de
voorspellingen zijn niet hoopgevend. Een uur voor de start breekt de zon door en het
zou die dag niet meer regenen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich op allerlei
manieren in voor een zo hoog mogelijke opbrengst. Van meubels tot elektronica, van
boeken tot bloempotten, vers gebakken pannekoeken, koffie en fris, cake en taarten,
een rad van fortuin, springkussen, een veiling, te veel om op te noemen. In onze
kraam brengen we onze vaste waar aan de man en delen we folders uit over het
goede doel. Na al die jaren weten de bezoekers de markt - die net uit het centrum ligt
- probleemloos te vinden. Het is een gezellige drukte. Bent u in juni 2012 in de buurt
van Haamstede; de markt is het bezoeken waard!

Adventsmarkt Zierikzee op 25 en 26 november 2011
Terug van weggeweest, de Adventsmarkt in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Deze keer
twee dagen, de kerk gevuld met maar liefst 11 goede doelen en tijdens de markt was
er muziek en zang. Het was twee dagen gezellig druk. Op zaterdagochtend werden
we uitgenodigd door Radio Schouwen Duiveland om iets te komen vertellen over de
markt en over Stichting Help2Help. Natuurlijk gelijk de decemberzegels gepromoot
en inderdaad, 's middags kwamen er mensen naar aanleiding van dit interview nog
even naar de markt om ons kraam te bezoeken. Al met al een geslaagd weekend
met een mooie opbrengst, iedereen bedankt!

Kerstmarkt PKN Gemeente Kerkwerve op 10 december 2011
Een mailtje ergens in september of we wat informatie wilden verstrekken omdat de
PKN gemeente van Kerkwerve een deel van de opbrengst van de aanstaande
kerstmarkt aan Help2Help wilde schenken ! Wat een aangename verrassing ! Deze
kleine markt in het Kerkerf in Kerkwerve van afgelopen weekend, was een groot
succes. De kerststukjes waren na twee uur nagenoeg uitverkocht. Daarnaast krijgt
Help2Help niet alleen een deel van de opbrengst, maar we mochten er ook staan
met een eigen kraampje. Vooral het enveloptrekapparaat nam gretig aftrek. Al met al
een succesvolle en erg gezellige dag in Kerkwerve !

Kerstmarkt Brouwershaven op 10 en 11 december 2011
Ook dit jaar was Help2Help weer van de partij op de traditioneel koude, maar erg
gezellige kerstmarkt in de Grote of St. Nikolaaskerk in Brouwershaven. De
organisatie stelde het kraam gratis aan ons ter beschikking, zodat werkelijk elke euro
van de opbrengst ten goede komt van de projecten. Hartelijk dank hiervoor ! Ons
kraam stond vol met nieuwe spullen die Willeke onlangs had meegenomen uit India.
Een kleurig geheel, wat heel wat aandacht trok !

