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Geachte donateur,
Via deze nieuwsbrief houden wij u graag op
de hoogte van de ontwikkelingen in De
Zandzee en vooral over de rol van de
Stichting Vrienden van De Zandzee.
Uw donatie hebben wij ook in het afgelopen
jaar weer gebruikt voor financiële
ondersteuning bij diverse projecten.

Donderdag 25 juli werden er in De Zandzee
poffertjes gebakken. Alle bewoners konden
genieten van dit overheerlijke oud-Hollandse
gerecht. Want het is een deeggerecht dat
vooral in Nederland wordt gegeten. Heerlijk
met een klontje boter en poedersuiker.
Dankzij De Vrienden kon de poffertjeskraam
De Zandzee komen bezoeken.
Het ‘Mokum in Almere’ koor

Pasen

De bewoners van De Zandzee kregen met
Pasen allemaal een verrassing van De
Vrienden. En deze verrassing werd
rondgedeeld door heuse paashazen!

Donderdag 22 augustus was het even
Mokum in De Zandzee. Wat een gezelligheid!
De hoofdstad is door de jaren heen in alle
toonaarden bezongen. Wie kent er niet ‘Bij
ons in de Jordaan’ of ‘Als op het Leidseplein
de lichtjes weer eens branden gaan’, een
liedje dat naar de Tweede Wereldoorlog
verwijst. Het was een echte Amsterdams
middag met liedjes met een lach en een
traan.

Versgebakken poffertjes
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Bij deze gezelligheid hoorde natuurlijk ook wat
lekkers. Haring! Met grote dank aan de
vrijwilligers die de haring klaar voor serveren
hebben gemaakt.
Duofiets

Mede namens de bewoners van De Zandzee,
heel hartelijk dank voor uw steun!

Periodieke schenking of nalatenschap
Overweegt u om de stichting Vrienden van
De Zandzee enkele jaren achter elkaar te
steunen? Bij een jaarlijks bedrag van
tenminste vijf kalenderjaren is het belastingvoordeel het grootst.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling fondsenwerving via
tel. (035) 6 924 093 of
fondsenwerving@vivium.nl

Eén van de geslaagde projecten is de duofiets.
In 2015 heeft de Vriendenstichting een duofiets
geschonken aan De Zandzee. Dankzij de fiets
coördinator, Eduard Drost, kunnen vele
bewoners hier gebruik van maken. En… de
fiets ziet er nog uit als nieuw. Dank aan Eduard!
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Vrijwilligers
De Vrienden van De Zandzee wil alle
vrijwilligers bedanken die zich belangeloos
inzetten bij de activiteiten. Halen, brengen en
begeleiden van bewoners. Helpen bij het
serveren van hapjes en drankjes.
Chapeau!
Met hulp van u!
Ook een bedankje aan u, als donateur. Want
uiteraard kon dit alles alleen mogelijk gemaakt
worden door uw financiële bijdrage!
Wij hopen dat u ons ook komend jaar weer zult
ondersteunen, zodat wij de bewoners van De
Zandzee ook in de toekomst weer nét dat
beetje extra kunnen bieden.
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