NIEUWSBRIEF
NOVEMBER 2014
BENEFIETDINER GROOT SUCCES!
Op 30 oktober j.l, werd in Grand Café de Beurs in Sint-Oedenrode een benefietdiner met veiling gehouden om fondsen voor ons nieuwe project in Ethiopie te
werven.
Maar liefst 87 gasten mochten we ontvangen in een gezellige ambiance.
Het diner onder regie van Ralf Dirven
was zorgvuldig samengesteld en oogstte
veel complimenten voor de verrassende
gerechten. De Afrikaanse wijnen die door
Eugene van den Broek speciaal voor deze
gelegenheid werden geselecteerd, maakte het plaatje helemaal compleet.
Veilingmeester Cees van Rossum wist op
een gezellige manier de gasten te enthousiasmeren voor de vele en gevarieerde
kavels. Er werd gelukkig flink geboden.
De totale opbrengst is 3925 euro waar we
zeer tevreden mee zijn.

Hartelijk dank aan iedereen
Deze geslaagde avond was alleen mogelijk door de gasten, de sponsoren, de donateurs en de vele
vrijwilligers. Uw bijdrage heeft deze avond tot een groot succes gemaakt.
• Bloemisterij en tuincentrum Brekelmans
• De Bever Groente en Fruit
• Van Hastenberg Trappen
• Afisca administratie- en belastingadvieskantoor
• Succes vakantieparken
• Van Rooy / Van Kessel Advocaten
• Grand Café de Beurs
• De MooiRooiKrant
• Brasserie De Beleving
• Frank van Hooff (Samsung Business Center)
• Gé en Paula Muller
• Burgemeester Peter Maas

• Phil Mulders
• Petra van Doorn & Ad Dilven
• Gerrie van den Hove
• Eugène van den Broek
• Jan Hein van den Broek
• Ruud van de Laar
• Chris Rokven
• Frank van de Velde
• Marjan Boersma
• Anneke Jacobs - Bekx
• Cees van Rossum

S T I C H T I N G

Club van 100

Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Wilt u lid worden van de Club van 100? Download dan het inschrijfformulier
op onze website (www.skap.nl). Deze is te vinden onder de button ‘Club
van 100 voor veilig drinkwater’.

Adres
Buitenweg 15
5683 PM Best

E-mail
information@skap.nl

Telefoon
0499 367 698

Website
www.skap.nl

Het recht op veilig drinkwater geld(t) altijd!

