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Donateur worden!
Dit kan al vanaf € 10,= per jaar,
maar ook andere bedragen zijn
welkom.
Met uw donatie maakt u het voor
de Stichting Estafetteloop
mogelijk om deel te nemen aan
estafette evenementen en
daardoor goede doelen te
steunen.
Hoe word ik donateur?
Indien u ons wilt te steunen dan
kunt u uw donatie over maken
naar bankrekeningnummer
NL42RABO0160736447 t.n.v.
Stichting Estafetteloop o.v.v.
donatie.
Via de website blijft u op de
hoogte van komende activiteiten.
De stichting Estafetteloop is
ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer
52001202. Uw bijdrage is vrij
aftrekbaar, want de Stichting
Estafetteloop is door de
belastingdienst aangewezen als
een ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling).
________________________________

Wij lopen voor Stichting Welzijn
Ouderen (SWO) Spijkenisse

De Stichting Puik Voor Elkaar

Honderd kilometer hardlopen voor een goed doel?
Deze opmerkelijke prestatie leverden de deelnemers aan de Estafetteloop
Spijkenisse. Maar liefst 250 ronden werden er in juni jongstleden gelopen op
de atletiekbaan van SPARK. De estafetteloop en andere acties leverden een
mooi bedrag op van € 3336,61. De opbrengst was bestemd voor Stichting Puik
voor Elkaar, een organisatie die zorgt dat mensen die voor kanker behandeld
worden een pruik krijgen.

Elk jaar organiseert Stichting Estafetteloop evenementen voor een goed doel. We kiezen steeds een ander doel,
kanker is helaas iets dat ons allemaal raakt. En het verliezen van haar is een ontzettend vervelende bijwerking van de
medicijnen die voor de bestrijding van de ziekte gebruikt worden. Stichting Puik voor Elkaar zorgt voor een oplossing
met een passende pruik die dit stukje leed helpt te verzachten, aldus voorzitter Bob Westerduijn. Samen met Brigitte
Ooms overhandigde hij op 17 december jongstleden de cheque. ‘We zijn ontzettend blij met deze donatie. Wij
kunnen hier een groot aantal patiënten gelukkig mee maken!’, aldus Lilian van Maanen

.

Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Spijkenisse
Het goede doel voor 2015 is Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Spijkenisse. SWO is een welzijnsinstelling voor
senioren uit Spijkenisse. De SWO organiseert een groot aantal diensten en activiteiten binnen de gemeente. SWO
ziet het als haar taak een actieve bijdrage te leveren aan de zelfstandigheid, gezondheid en het geluk van ouderen in
de gemeente Spijkenisse. Mensen zijn gelukkiger en gezonder als ze in hun eigen omgeving leven, ze kunnen
meedoen, erbij horen en gezien worden. Bij SWO zijn zo’n 450 vrijwilligers actief, hiermee worden zo’n 3500
senioren ondersteund. Belangrijk zijn maaltijdservices, vervoer, klussen en activiteiten.
In een tijd waarin er zoveel verandert voor ouderen, willen wij hier als Stichting Estafetteloop een positieve bijdrage
aan leveren! Wij zullen ook dit jaar door onze sportieve prestaties aandacht en geld vragen voor ons goede doel. Op
de agenda in juni staat weer de Estafetteloop op de atletiek baan van SPARK in Spijkenisse. Verder zullen we zeker
weer door collectes en andere manifestaties ons doel onder uw aandacht brengen.

