NIEUWSBERICHTEN 2010

11 JANUARI 2010 TASSEN GEMAAKT DOOR DE KINDEREN VAN ONZE
SCHOLEN IN ONZE WEBSHOP !
Tijdens ons laatste bezoek, afgelopen december, zagen we hoeveel vooruitgang de
kinderen maken in het prevocational programma. Heel trots zijn we daarom dat we
nu de eerste tassen mogen aanbieden in onze webshop.

17 FEBRUARI 2010 MIJNDOMEIN.NL BIEDT ONS LEVENSLANGE GRATIS
HOSTING AAN !
Mijndomein.nl biedt 'goede doelen' levenslange hosting aan. Maar niet zomaar aan
alle goede doelen, er is een strenge selectie ! Nadat wij ons hadden opgegeven,
namen ze al snel contact met ons op, we waren geselecteerd. Geweldig nieuws
natuurlijk ! De enige tegenprestatie bestond uit een interview, welke met foto's op de
website van mijndomein geplaatst zal worden. Hier kan natuurlijk niemand bezwaar
tegen hebben.
5 MAART 2010 ONZE EIGEN POSTZEGEL !
Vanaf vandaag verkrijgbaar, onze eigen Help2help-postzegel ! Voor een velletje van
10 postzegels betaalt u 5,50 en u steunt hiermee onze projecten.
Mail ons op info@help-2-help.nl indien u ze graag wilt bestellen.

4 APRIL 2010 RECORDOPBRENGST PAASMARKT SEROOSKERKE
Op zaterdag 3 april vond de jaarlijkse Paasmarkt in Serooskerke (W) plaats. Stichting
Bazaar Grijpskerke verkocht voor een recordbedrag (344,20 euro) warme wafels en
Zeeuwse babbelaars. Stichting Bazaar Grijpskerke heeft het nieuwe schoolgebouw
voor Prayrona 2 als goed doel voor hun activiteiten van 2010 gekozen! Vrijwilligers,
bedankt!

25 JUNI 2010 HELP-2-HELP ZEGELS BLIJVEN GELDIG!
Per 1 juli lanceert TNT post nieuwe postzegels. Deze zegels zullen niet langer een
waarde vertegenwoordigen, maar krijgen een "1" voor lichte poststukken als
brieven/kaarten en een "2" voor zwaardere poststukken. Dit is zo bedacht om bij
tariefwijziging niet langer bij te hoeven plakken. De Help-2-Help zegels van 44 cent
blijven gewoon geldig en zijn vergelijkbaar met de nieuwe "1" zegels te gebruiken.

17 AUGUSTUS 2010 NIEUWE HELP-2-HELP ZEGELS !
Per 1 juli lanceerde TNT post de nieuwe postzegels. Deze zegels zullen niet langer
een waarde vertegenwoordigen, maar krijgen een "1" voor lichte poststukken als
brieven/kaarten en een "2" voor zwaardere poststukken. Vanaf heden zijn de
Help2help-postzegels dus ook in de nieuwe vorm te verkrijgen ! De prijs blijft
hetzelfde, voor een velletje van 10 postzegels betaalt u EUR 5,50 en steunt u
hiermee onze projecten. Mail ons op info@help-2-help.nl indien u ze wilt bestellen (er
zijn ook nog enkele exemplaren van onze vorige versie verkrijgbaar).

27 AUGUSTUS 2010 HELP2HELP NIEUWSBRIEF NR. 2 IS UIT !
Vandaag is onze tweede nieuwsbrief uitgekomen. Deze keer boordevol nieuws over
de aanstaande akties, zoals de bazaar in Grijpskerke, de Passage vrouwen in
Bruinisse. Maar ook over de projecten, zoals de Nibedita school en het vocational
programma voor vrouwen. Download hem op onze website.

2 SEPTEMBER 2010 ROSALIE KOMT NAAR NEDERLAND !
Om ons te ondersteunen komt Rosalie in september twee weken naar Nederland. Ze
zal aanwezig zijn bij de braderie in Grijpskerke (11 september) en op de informatieve
avond bij de Passage vrouwen in Bruinisse (16 september).
Mocht u haar willen ontmoeten en haar vragen willen stellen, laat het ons dan per
email even weten, dan zullen we hiervoor een mogelijkheid creëren.

12 SEPTEMBER 2010 BAZAAR GRIJPSKERKE HAALT EUR 17.000 OP VOOR
NIEUWE PRAYRONA-2 SCHOOL !!
De bazaar op 11 september 2010 was een enorm succes. Er werd maar liefst EUR
17.000 opgehaald voor de nieuwe Prayrona-2 school. Dit resultaat is meer dan
geweldig, het overtrof al onze verwachtingen.
De dag was erg gezellig. De dag ervoor regende het, de dag erna regende het, maar
zaterdags scheen de zon volop en was de temperatuur meer dan aangenaam. Al
vanaf het begin was het druk op de markt, er stonden zelfs mensen achter de hekken
te wachten om om 9 uur 's morgens het terrein op te rennen. De dag duurde tot 11
uur 's avonds en stond bol van de activiteiten. Allereerst de enorme bazaar waar
werkelijk alles te koop was, er was een veiling, er was een springkussen voor de
kinderen en 's avonds was er een rad van fortuin. De hele dag door kon er eten en
drinken gekocht worden. De sfeer was voortreffelijk, ongelofelijk hoeveel vrijwilligers
zich inzetten om van deze dag een succes te maken.
De komst van Rosalie naar Nederland werd erg gewaardeerd. Wij waren op de markt
aanwezig met een kraam met informatie. Tevens probeerden we Indiase spulletjes te
verkopen. De interesse voor onze projecten en voor Rosalie was groot.
Wij willen dan ook IEDEREEN enorm bedanken voor deze geweldige opbrengst.

17 SEPTEMBER 2010 AVOND PASSAGE BRUINISSE GROOT SUCCES
Door het bestuur van Passage uit Bruinisse is Stichting Help2Help verkozen tot 'doel
van het verenigingsjaar'. Op 16 september werd dit verenigingsjaar geopend met een
avond over India, verzorgd door Stichting Help2Help. Allereerst gaf Wilbert een
presentatie over India zelf. Achtergronden over bijvoorbeeld het kastenstelsel, de
Indiase vlag, maar ook over toeristische trekpleisters en over bijvoorbeeld de kleding.
De hilariteit was groot toen Anneke Smaal haar saree uittrok en opnieuw weer aan
deed. Iedereen vond het erg interessant om te zien hoe zo'n saree nu eigenlijk
'omgedaan' moest worden. Ook werd er iets over de Indiase keuken verteld, waarna
er in de pauze gelegenheid was tot het proeven van diverse Indiase gerechten en het
ruiken van diverse kruiden. Ook de tafels met fotoboeken en overige 'Indiase'
informatie werden goed bekeken. Na de pauze vertelde Willeke het een en ander
over de projecten die de stichting ondersteunt. Ook hier werd de aanwezigheid van
Rosalie zeer op prijs gesteld. Zij gaf een korte uitleg over hoe ze in Calcutta terecht is
gekomen en aan het eind van de avond sprak ze in het Nederlands (kort) haar dank
uit. We hebben enorm veel leuke reacties op deze avond gekregen, waarop we wel
uit kunnen maken dat het een succes was. Wij willen de Passage-vrouwen enorm
bedanken !!

18 SEPTEMBER 2010 BEZOEK AAN BASISSCHOOL DE SCHOUW IN
BROUWERSHAVEN
Op 17 september 2010 bezochten Rosalie en Willeke basisschool de Schouw in
Brouwershaven. Twee jaar geleden heeft de school ons fantastisch geholpen door
een deel van de opbrengst van de Boerenboeldag aan ons te schenken. Op deze
middag nam Rosalie het woord. De kinderen krijgen al enkele jaren Engelse les dus
dat was helemaal geen probleem. Door middel van foto's en voorwerpen vertelden
we de kinderen over het leven in India. Het oogsten van de rijst, henna op de
handen, het Indiase geld, het Indiase geschrift, trouwen in India, het passeerde
allemaal de revue.

20 SEPTEMBER 2010 ROSALIE BEDANKT RIA EN MAATJE
Rosalie Giffoniello heeft haar bezoek in Nederland aangegrepen om Ria en Maatje
flink in de bloemetjes te zetten. Letterlijk en figuurlijk ! Ria en Maatje zijn de drijvende
krachten achter de aanwezigheid van Stichting Help2Help op diverse markten. Ze
maken veel dingen die ze verkopen (handdoeken, gastendoekjes, kaarten, etc.),
maar tevens zijn ze ook (bijna) altijd aanwezig om als enthousiaste verkoopsters
achter het kraam te staan.

29 SEPTEMBER 2010 CHEQUE VAN EUR 17.000 IN ONTVANGST GENOMEN !!
Op maandag 27 september 2010 hebben wij de cheque van Stichting Bazaar
Grijpskerke in ontvangst mogen nemen. Het resultaat is fantastisch, we gaan er een
mooie school voor bouwen in de Dakshindari sloppenwijk van Calcutta ! Iedereen
nogmaals bedankt voor alle hulp, het was geweldig !

12 OKTOBER 2010 JAARVERSLAG 2009 ONLINE !
Vanaf vandaag staat ook het jaarverslag over 2009 online. Indien u een schriftelijk
exemplaar wilt ontvangen, kunt u dit ons per email of per telefoon laten weten, dan
sturen wij u een exemplaar toe.
13 OKTOBER 2010 PRIJS HELP2HELP-DECEMBERZEGELS BEKEND !
Zoals reeds aangekondigd in onze laatste nieuwsbrief, zullen wij aan het eind van
het jaar eigen decemberzegels uitbrengen. De prijs hiervan zal EUR 7,50 bedragen
voor 2 velletjes van 10 decemberzegels. U kunt deze reeds nu bij ons reserveren.
Stuurt u hiervoor een mailtje naar info@help-2-help.nl met uw naam en adres en het
aantal velletjes dat u wenst. Wij zullen de zegels begin december bij u afleveren.
(Voor het verzenden rekenen wij EUR 0,88 verzendkosten.)

29 OKTOBER 2010 BEZOEK AAN CALCUTTA
Op maandag 2 november 2010 vertrekken Willeke en Erik naar Calcutta, gevolgd
door Wilbert en Ilse op 6 november. Het is de bedoeling om de projecten te
bezoeken, kijken hoe het gaat en wat de plannen zijn voor 2011. Tevens zal er een
begin gemaakt worden met de nieuwbouw van de nieuwe Prayrona-2 school en dat
'begin' moet niet te letterlijk genomen worden, eerst moet de grond nog aangekocht
worden en er moeten nog bouwtekeningen gemaakt worden. Hiermee hopen we te
starten tijdens ons bezoek volgende maand. U kunt ons volgen op
http://stichtinghelp2help.blogspot.com/
18 NOVEMBER 2010 KERSTMARKT BROUWERSHAVEN
Helaas kan de eerder aangekondigde Adventsmarkt op 26 en 27 november 2010 in
Zierikzee niet doorgaan. Gelukkig hebben wij een prima alternatief gevonden,
namelijk de Kerstmarkt in de Grote of St. Nicolaaskerk in Brouwershaven. Het is de
grootste Kerstmarkt van Schouwen Duiveland.
U bent van harte welkom op 11 en 12 december 2010, de openingstijden zijn op
zaterdag van 10.00 tot 21.00 uur en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur.
23 NOVEMBER 2010 DECEMBERZEGELS !!
Vanaf vandaag kunnen de Help2Help-Decemberzegels besteld worden !

6 DECEMBER 2010 NIEUWE WEBSHOP !!
Vanaf vandaag is de nieuwe webshop in de lucht. Hier kunt u al onze postzegels
bestellen. Binnenkort volgen er wellicht ook andere produkten, hou de webshop dus
in de gaten !
18 DECEMBER 2010 OPBRENGST KERSTMARKT IN SCHARENDIJKE VOOR
HELP2HELP !
Wat een verrassing ! Zaterdagavond laat ging de telefoon. De PKN gemeente in
Scharendijke had de jaarlijkse kerstmarkt achter de rug en besloten om een deel van
de opbrengst aan Stichting Help2Help te schenken, er wordt maar liefst Euro 600,00
overgemaakt !! Echt fantastisch, iedereen die hier aan heeft bijgedragen, heel
hartelijk bedankt !

