MOV GROEP CASTRICUM
ETHIOPIË
Nieuwsbrief nr. 5 februari 2012.
UITNODIGING.
De MOV-groep nodigt u weer uit voor een vastenmaaltijd
vrijdag 23 maart vanaf 18.00 uur in de Eenhoorn in Bakkum
of
zaterdag 24 maart vanaf 18.00 uur in het Parochiecentrum in Castricum
De kosten bedragen €15 per persoon.
Het menu blijft nog even een verrassing.
De opbrengst is voor het opvanghuis voor gehandicapte meisjes in Ethiopië.
Het adres van de Eenhoorn is Tweede Groenelaan 5; het adres van het
Parochiecentrum is Dorpsstraat 113.
Wij hopen dat u allemaal komt, maar ...het aantal plaatsen is beperkt, dus geef u snel
op! U kunt zich opgeven door een mailtje met uw naam adres en telefoonnummer te
sturen naar jeannekevdn@gmail.com Vergeet ook niet op te geven of u vrijdag naar
Bakkum komt, of zaterdag naar Castricum. Telefonisch opgeven kan ook:
06–202 721 90 (Jeanneke van Diepen) of 0251 656100 (Lia Hoogeland).
De dienstenveiling voor Ethiopië is een groot succes geworden. De opbrengst was
€8.000,- Het was bovendien een heel gezellige avond. Dat had niet gekund zonder
de vele aanwezigen, de aanbieders van de kavels, eigenaars en personeel van Hotel
Borst en nog vele, vele anderen. De beide veilingmeesters moeten hier zeker nog
genoemd worden; dankzij hen verliep het veilen vlot en met veel humor.

Een mooie opbrengst voor het lunchpakkettenproject. Hieronder een plaatje van het
drogen van groente en kruiden voor de vulling van de 'pannenkoeken'.

Het project voor de gehandicapte meisjes loopt. Er nemen inmiddels negentien
meisjes aan deel. Degenen die het begeleiden zijn heel secuur en voorzichtig met
het uitgeven van het geld, wat natuurlijk te loven is. Dit project wordt ook dit jaar weer
gesteund door de Vastenaktie. Voorwaarde hiervoor is wel dat we ook zelf zorgen
voor voldoende bijdragen. Als u er zeker van wilt zijn dat uw bijdrage voor de
Vastenaktie wordt besteed aan ons eigen project, kunt u deze het beste overmaken
naar ons eigen banknummer,
RABObank 3119 02 294
t.n.v. Parochie De Goede Herder
onder vermelding van 'project gehandicapte meisjes'.
Geplande acties:
 30 april standje op vrijmarkt.
 Vrijdag 29 juni Ethiopische maaltijd met koffieceremonie.
 28 oktober informatiemiddag voor de adoptieouders.
 15 of 22 december Candle Light shopping.
Noteer maar vast in uw agenda.
Voor meer informatie zie onze website www.castricumvoorethiopie.nl
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of
telefonisch: 0251 656100.
Met vriendelijke groet,
MOV Groep Castricum-Ethiopië
N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via e-mail
communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail adres aan
ons door te geven (liahoogeland@zonnet.nl ).

