Nieuwsbrief 19e jaargang no. 02

1 van 3

Stichting Matthias Nieuwsbrief
Jaargang 19 nummer 02

februari 2019

Beste lezer van onze nieuwsbrief.
Dit is alweer de 2e nieuwsbrief van het jaar 2019.
Het Bestuur is druk bezig om de nodige financiële middelen te verkrijgen. Dit zal
gebeuren door verschillende
acties. Dit alles voor het welzijn van onze bewoners.
Wij zijn ons bewust dat de verschillende apparaten in de diverse keukens niet
het eeuwige leven hebben.
Ook in de gemeenschappelijke ruimte moet het een en ander gebeuren.
Door de nieuwe, gezellige indeling van deze ruimte, onder andere onze grote tafel,
moeten de lichtpunten worden verlegd en vervangen worden door betere lampen.
Door het succes van de nieuwe oven en het gezamenlijke eten, is de grote tafel
ietwat te klein.
Daar zal naar een oplossing gezocht worden. Voor het kantoortje zal een investering
plaats vinden.
Er wordt gezocht naar nieuwe ergonomische bureaustoelen.
Zoals eerder vermeld komen de inkomsten van Stichting Matthias uit donaties,
collectes en speciale acties.
Wij hopen in dit nieuwe jaar op positieve reacties en hulp om zaken te kunnen
realiseren!

GivingTuesday is een wereldwijde
beweging!
Wereldwijd gaan op 3 december 2019 mensen zelf een actie voeren, vrijwilligerswerk
doen of doneren geld en spullen aan goede doelen. Na BlackFriday en CyberMonday,
dagen van inkopen en zelf hebben, als tegenwicht, een dag om wat voor een ander
over te hebben. Aan de start van het geefseizoen in de zo belangrijke
decembermaand voor goede doelen. Wereldwijd is er al meer dan 1 miljard dollar
gedoneerd aan goede doelen via deze beweging.
Doe op 3 december 2019 mee aan de Nederlandse #GivingTuesdayNL beweging en
maximaliseer de opbrengst voor jullie goede doel!

In Nederland start het geef-seizoen met Sinterklaas, als de kinderen hun cadeaus in
de schoen vinden. Daarna is het tijd voor goede doelen en maatschappelijke
organisaties om zo veel mogelijk mensen bij hun werk te betrekken.
Website
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Op het online platform www.givingtuesday.nl kan ieder goed doel zich nu al aanmelden
als deelnemer bij en aan de Nederlandse #GivingTuesdayNL beweging. Stichting
Matthias heeft zich inmiddels aangemeld.

Hashtag
Via sociaal media houden de deelnemers aan #GivingTuesdayNL elkaar op de hoogte
van hun plannen, vorderingen en resultaten via de hashtag #GivingTuesdayNL.
#GivingTuesdayNL gaat ons de komende maanden uitleggen hoe het
beste #GivingTuesdayNL succesvol in te zetten om een zo hoog mogelijke opbrengst
voor ons goede doel op te halen.
Wij houden jullie over de voortgang op de hoogte.

Buitenkansjesmarkt.
Stichting Matthias heeft het voornemen met “webwinkel-matthias.nl” op de
Buitenkansjesmarkt op zaterdag 25 mei te staan.

We hopen op veel bezoek en daarmede veel verkoop van onze artikelen. De artikelen bestaan
onder ander uit zelfgemaakte poppen, sierkussenhoezen en zelf gemaakte ansichtkaarten en
wenskaarten Zie onze webwinkel-matthias.eu.

Er kan betaald worden met Pinpassen en creditcards, zoals MasterCard, VISA, Maestro,
Visa Electron, VPay of JCB.
Per transactie wordt wel €0,25 gerekend, helaas.
Ook zullen we Stichting Matthias natuurlijk promoten. Hopelijk dat we hier ook nieuwe
donateurs kunnen vinden.

NLDoet.
Er hebben al enkele personen, waaronder ook bewoners, zich aangemeld voor de NLDoet.
Wij zijn daar zeer verheugd over. Natuurlijk kunnen er nog meer personen zich aanmelden.
Wij gaan zorgdragen voor een gezellige dag en proberen alle klussen ermee te starten en
af te ronden.
Op deze dag zal er verse koffie gemaakt worden. De gemeenschappelijke ruimte is verrijkt
met een volautomatische espressomachine.
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Dus een heerlijk kopje koffie met wat lekkers erbij is ons belooft door de begeleiding. De
espressomachine hebben we kunnen aanschaffen uit de opbrengst van de Grote Clubactie
verkochte loten.

Lunch.
De lunch van belegde broodje wordt verzorgd door Kwalitaria tegen gereduceerde prijs.
Wij vinden het een mooi gebaar dat zij dit voor ons overhebben op de NLDoetdag.
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