
NIEUWSBERICHTEN 2011 

7 FEBRUARI 2011 : STICHTING HELP2HELP OP FACEBOOK 
Stichting Help2Help ziet uiteraard ook het belang in van de nieuwe sociale media. Al 
een paar jaar verschijnen onze verslagen van bezoeken ter plaatse op ons weblog, 
maar sinds kort zijn we ook te vinden op facebook. Tijdens een reis naar India vindt u 
hier onze verslagen, tevens kunt u alles terugvinden over onze acties en zullen we u 
op de hoogte houden van het laatste nieuws. Dus wordt nu ook vriend van Stichting 
Help2Help via facebook ! 

 

11 FEBRUARI 2011 : STICHTING HELP2HELP POSTZEGELS OP ROL 
Goed nieuws voor de grootverbruikers van onze postzegels, nu ook verkrijgbaar per 
100 stuks op een rol met zelfklevende postzegels ! De postzegel is een vrolijke zegel 
geworden, een voorproefje op onze binnenkort verkrijgbare speciale lente-zegel ! Kijk 
snel in onze webshop voor  prijzen en hoe te bestellen. 

 

 
21 MAART 2011 DE NIEUWE NIEUWSBRIEF IS UIT ! 
Download nu onze nieuwsbrief van maart 2011. Hierin de laatste nieuwtjes over ons 
project op het terrein van de baksteenfabriek net buiten Calcutta, over de bouw van 
de Prayrona-2 school en nog veel meer. Wilt u een papieren exemplaar per post 
ontvangen ? Laat het ons dan even weten via info@help-2-help.nl.  

22 MAART 2011 WWW.IKMAAKBLIJ.NL HELPT STICHTING HELP2HELP 
Wat een heerlijke verrassing ! De superleuke website www.ikmaakblij.nl doneert een 
deel van haar opbrengsten aan Stichting Help2Help. Neem even een kijkje op deze 
website !! 

 
 



1 SEPTEMBER 2011 PASSAGE BRUINISSE RONDT PROJECTJAAR AF 
Bijna een jaar geleden startte bij de Passage Bruinisse het projectjaar waar bij elke 
maandelijkse vergadering geld ingezameld werd voor Stichting Help2Help. Afgelopen 
week werden wij verrast door het bekendmaken van de opbrengst, maar liefst 750 
euro !  Voor de passagevrouwen die dit lezen hierbij een speciaal dankwoord : 

Beste dames, 

Ongeveer een jaar geleden waren we bij jullie op bezoek.  Jullie hadden onze stichting tot 

doel van het jaar verkozen.  

“Of we een avondvullend programma wilden verzorgen, met meer dan alleen maar zielig 

kijkende kindjes”. Dat laatste is voor ons geen enkel probleem. Glimlachende kinderen 

genoeg in onze projecten. Een avondvullend programma was voor ons nieuw. 

Vol goede zin zijn we aan de slag gegaan. Presentatie materiaal, een verhaal over India, 

hapjes uit de Indiase keuken en een kijkje in onze projecten. Ook Rosalie kon er bij zijn. U mag 

best weten dat we die avond een beetje nerveus waren.  Maar wat een geslaagde avond is 

het geworden! Eentje die we niet snel zullen vergeten. 

Niet lang geleden werd de opbrengst van het afgelopen jaar bekend gemaakt en wij zijn echt 

enorm aangenaam verrast! Wat een mooie opbrengst. Komende november brengen we weer 

een bezoek aan onze projecten en maken we plannen en een begroting voor het komend 

jaar.  Jullie opbrengst kunnen we daar heel goed bij gebruiken. 

Wij willen jullie heel erg graag bedanken -  uiteraard voor de het mooie bedrag- maar 

bovenal voor een geslaagde avond en de enorme getoonde betrokkenheid. Willen jullie op de 

hoogte blijven hoe het  de kinderen in India vergaat, kijk op onze website of informeer bij Ria 

Huigens. Zij praat jullie graag bij. 

Bedankt en tot ziens 

Willeke & Erik 

Wilbert & Ilse 

Stichting Help2Help 

14 SEPTEMBER 2011: BINNENKORT VERKRIJGBAAR : DE NIEUWE HELP2HELP 
HERFSTZEGEL ! 
Op 21 september a.s. komt de nieuwe Help2Help Herfstzegel uit. Hier alvast een 
voorproefje van hoe deze nieuwe zegel eruit komt te zien. Je kunt hem al wel 
bestellen, maar de postzegel zal pas vanaf 21 september verzonden worden. 
Verkrijgbaar op vel van 10 stuks, zelfklevend, voor de prijs van EUR 5,50.  

 

  



 

18 OKTOBER 2011: HELP2HELP naar India ! 
Op 26 oktober 2011 vertrekt Willeke voor een bezoek aan Calcutta. Zij zal onze 
projecten bezoeken en hiervan verslag doen op ons weblog. Neem dus vanaf 26 
oktober a.s. een kijkje op ons weblog voor de laatste updates omtrent de projecten !  
Nog makkelijker misschien is om ons te 'liken' op facebook, u krijgt alle updates en 
nieuwtjes dan automatisch te zien op uw prikbord ! 

17 NOVEMBER 2011: Jaarverslag 2010 Help2Help 
Vanaf vandaag is het jaarverslag over 2010 te downloaden via deze website. 

21 NOVEMBER 2011 : HELP2HELP DECEMBERZEGELS ! 
Vanaf 21 december 2011 weer verkrijgbaar, de speciale Help2Help Decemberzegel. 
De prijs is EUR 4,00 voor een velletje van 10 zegels. U kunt deze bestellen in onze 
webshop (zie links in het menu).  

 

10 DECEMBER 2011 : KERSTMARKT PKN GEMEENTE KERKWERVE 
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 ! 

 



13 DECEMBER 2011 : STICHTING TWEESTEDEN OVER DE GRENZEN HELPT 
HELP2HELP 
In september 2011 kregen wij een uitnodiging om een projectvoorstel in te dienen bij 
Stichting Tweesteden over de Grenzen. Deze Stichting maakt onderdeel uit van het 
Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Wij hebben een voorstel ingediend om een 
regelmatige medische check up te kunnen starten voor de kinderen die naar onze 
school komen op het terrein van de baksteenfabriek. Medische hulp is voor deze 
kinderen helaas niet voor handen. Vandaag kregen wij bericht dat de bijdrage is 
toegekend !! Hierdoor kunnen wij in het voorjaar van 2012 starten met de medische 
hulp aan de kinderen. Stichting Tweesteden over de Grenzen, BEDANKT !! 

20 DECEMBER 2011 : HELP2HELP BESTAAT 5 JAAR ! 
5 jaar Help2Help, een goede reden voor een speciale nieuwsbrief. Deze keer een 
nieuwsbrief over onze kinderen, daar waar het allemaal om draait. U leest een aantal 
verhalen van kinderen die de scholen binnen onze projecten bezoeken, u leest wat 
ze bezig houdt en hoe hun dagelijkse leventje eruit ziet. Daarnaast uiteraard een 
klein voorwoord van het bestuur.: 

 

 


