
Eigen activiteiten

Wat voor eigen activiteiten heeft Houses4Nepal ontplooit?

Media aandacht
Bijterugkomst in Nederland hebben we gelijk bekendheid
kunnen vragen voor onze stichting in een interview met
Omroep Flevo land en Teleoraaf TV

Marktplaats verkoop
Spullen van het bestuur of van derden worden verkocht op
Marktplaats of tijdens andere vrijmarkten. De opbrengst gaat
naar Houses4Nepal.

Tussenstand status €30

Albert heijn Dronten actie

Op 23-04 hebben we de hele dag stroopwafels verkocht bij de
Albert Heijn ín Dronten en kon je op de foto met de Albert
Heijn Hamster. Totaal verkochten we 450 stroopwafels en
haalden we €500 op, nog exclusief alle extra giften!

De extra giften bedroegen

€500

€??

lnzamelingactie kleding. Van alle kanten wordt kleding
ingezameld door Hanne. Zij buigt zich over de logistieke
operatie om dit naar Nepal te krijgen.
Kleding wordt ingezameld in samenwerking met MEK uit
dronten.



Triathlon Susanne

ln Augustus gaat Susanne een (halve) triathlon lopen in Berlijn. Hierbij zoektze
sponsoren. Deze sponsoren weruen we op de website en facebook en in eigen kring
We maken een promotievideo voor de triathlon en zullen bedrijven benaderen

Hieronder de tot nu toe bekende s nsoren.
Naam Bedrag per Km

€ 1,00Jeroen Dikken

€ 1,00Sander Dikken
€.0,25Lian van Mourik
€ 60,00 (total)Catarina Fernandes

David Kuilboer € 0.25
Nico van Dam €??

€??Mireille Kalma
Manniëlle
Brummelaar

€35

Hanne Rutten €??
€??Annelou van de Lee



Actie van derden

Wat hebben onze vrienden, familieleden, collega's en andere betrokkenen bij de
stichting georganiseerd en opgehaald?

Jurgen Breidenbach heeft met een flessenverzamelactie geld
opgehaald voor Nepal.

€17,50

Jefta van Est heeft donaties opgehaald €668,66

Henk Jan de Kat neemt afscheid van de Rabobank en doneert zijn
afscheidscadeau aan Nepal.

€?

Collega's van Hanne van de Rabobank Randmeren gaan een
spinning marathon organiseren voor Nepal.

King Auto Service geeft 10% korting op reparatie auto Hanne. Dit
uitgespaarde geld gaat weer naar Nepal.

€1 00

Bram ten Hove wil samen met ons iets organiseren in de
golfsport.

Margriet Schlepers en haar man uit Hardenberg gaan de
Nijmeegse vierdaagse lopen met de sponsorgelden voor Nepal

Tevens hebben zij tijdens concert van een pop-en rockkoor waar
Margiet op zit, geollecteerd voor Houses4Nepal.

€?

Cityspa Fris uit Dronten vragen aan hun klanten een bijdrage voor
Nepal.

€?



Overig

Voor onze acties en acties van derden maken we actiemateriaal aan qua posters,
stickers, logo's etc. Deze worden afgedrukt zonder kosten doordat dit gesponserd
wordt door bedrijven of derden.


