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Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle medewerkers van Pax Kinderhulp
en wordt – o.a. om de kosten te drukken– zo veel mogelijk via e-mail verspreid.
Het is daarom van belang dat je juiste e-mailadres bij
het Paxhuis (info@paxkinderhulp.nl) bekend is.

Jaarrekening 2011
De jaarrekening 2011 is op 18 juni jl. goedgekeurd door het
Algemeen Bestuur nadat wij de gecontroleerde, en dus door de
accountant getekende, jaarrekening een week eerder hebben
mogen ontvangen. Een compliment aan onze penningmeesters die
er in gezamenlijkheid in geslaagd zijn om begin juni alles rond te
hebben.
Toch laten de penningmeesters van het AB, maar ook die van de
werkcommissies PWR, ABK en Berlijn weten dat zij (met de
medewerking van alle overige penningmeesters bij werkgroepen) er
in willen slagen om de jaarrekening 2012 volgend jaar nog minimaal
een maand eerder gereed te hebben. Ik neem aan dat iedereen
daar graag aan wil meewerken.
De jaarrekening is aangeboden aan het CBF en SKGD ter
beoordeling voor de beide keurmerken. Het AB heeft er alle
vertrouwen in dat beide zondermeer worden verlengd.
Ook kunt u de gegevens vinden op onze eigen intranetsite.
Jan Wiltens
voorzitter Algemeen Bestuur

Flessenbonactie in Westervoort / Duiven
Nog even en de kinderen komen aan in Westervoort. De Burgemeester zal op
30 juni alle kinderen welkom heten. Vele kinderen komen voor het eerst,
sommige ook op heruitnodiging. Het programma is ook klaar, maar helaas
hadden wij niet genoeg gastouders om zoals andere jaren 24 kinderen te laten
komen, en werden het er dit jaar 18. Maar met behulp van de sponsors en
gastouders zullen wij er ook voor de wat kleinere groep drie fijne weken van
maken.
Begin november 2011 hebben wij op vijf plaatsen in supermarkten kastjes
gehangen voor een flessenbonactie, waar de mensen hun statiegeldbonnetjes
in konden deponeren. De kastjes hangen er nog tot eind deze maand. De actie
heeft nu al meer dan € 5000.00 opgebracht. Geweldig! Wij moeten wel iedere
week de kastjes gaan legen, maar het is die kleine moeite wel waard; een
aanrader voor iedere actieplaats!
Wij hebben er een mooie poster op gemaakt met het Pax-logo.

Hetty van Elburg
Kopij voor het juli-augustus-nummer van PK-Kort uiterlijk 15 augustus mailen naar info@paxkinderhulp.nl

Zomervakantie voor Berlijnse kinderen
Op zaterdag 14 juli komen er ca. 350 kinderen uit Berlijn voor een
heerlijke vakantie in Nederland aan. Ze vertrekken weer op 4 augustus.
De medewerkers die de kinderen op heen- en terugreis begeleiden zullen
als oriëntatieactiviteit waarschijnlijk een bezoek brengen aan
concentratiekamp Sachsenhausen. Hoewel er geen directe link is met de
huidige situatie van de kinderen, is zo’n bezoek toch ook belangrijk om
een beter inzicht te krijgen in het verleden, dat in Berlijn toch steeds weer
speelt.

Open huis bij Bohero in Borculo
Zaterdag 12 mei hield het kringloopcentrum Bohero in Borculo open
huis. De stichting Bohero staat voor ‘Borculo helpt Roemenië’, een
organisatie die met een groot aantal vrijwilligers gelden en goederen
inzamelt voor de armen in Roemenië. Dat is een geweldig goed doel,
want we weten hoe schrijnend de toestand daar, met name voor
ouderen, is.
Er was voor elk wat wils, o.a. ook een stand van Pax Kinderhulp
Borculo. Bohero vindt het werk van Pax Kinderhulp zo sympathiek, dat
ze besloten hebben om ons te “adopteren” voor een jaarlijkse
financiële ondersteuning. Wat was er een mooier moment om de
cheque met een waarde van € 2500,- aan te bieden dan deze open
dag!
De directeur van Bohero, Allard Podde, overhandigde de – letterlijk en
figuurlijk - enorme cheque aan actieleider Henk Looman.

Lees het hele artikel op intranet

Ook op zaterdag 12 mei
waren Katy Oosterhuis, Hanneke en Frans Pool, medewerkers van actiegebied Het Noorden, met een stand
aanwezig op het 316 Festival in Ureterp, waar ze heel wat bezoekers over de Pax konden vertellen. Een impressie:

