
Stichting Join Our Mission Polen 

A P R I L  2 0 1 7  

Waarom een nieuwsbrief? 

U kunt op onze website 

www.joinourmission.nl veel alge-

mene informatie vinden. In deze 

extra nieuwsbrief laten we actuele 

ontwikkelingen rond het 18+huis 

de revue passeren. Zo hopen we 

dat steeds meer mensen deel gaan 

uitmaken van onze missie in  

Polen.  

 

Contact 

Fred de Bruin 

06-22206505 

info@joinourmission.nl 

 

Doneren 

Rabobank IBAN :  

NL61 RABO 01309.51.188 

Stichting Join Our Mission Polen 

(KvK 30223118) is door de belas-

tingdienst als ‘algemeen nut beo-

gende instelling’ (ANBI) erkend. 

Uw donatie of gift is fiscaal aftrek-

baar. 

 

 

 

 

 

Informatie aanvragen 

Als u folders wilt aanvragen of 

meer informatie zoekt over 

18+huis, sponsoring of fiscale 

aspecten, neem contact op met 

Fred de Bruin,  

info@joinourmission.nl. 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 18+huis 

 

Wat doen we?  

We bouwen het 18+huis! 

Join Our Mission Polen ontfermt zich over de 

jongeren in de kindertehuizen in Pieszyce en 

Pilawa die op hun 18e deze tehuizen moeten 

verlaten. Om hen een kans op een goede 

toekomst te bieden, wordt het 18+ huis 

gerealiseerd waar zij in korte tijd onder 

begeleiding zelfstandig leren worden.  

Status 18+ huis 

Door omstandigheden is het alweer een tijd 

geleden dat wij een nieuwsbrief uitbrachten. 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat de bouw van 

het 18+ huis stil ligt, integendeel! Ook in 2016 

is er weer veel werk verzet om het huis te 

realiseren. De kamers zijn inmiddels voorzien 

van laminaat, de keuken is geplaatst en in 

december is het huis van binnen geschilderd.  

In april 2017 zullen de puntjes op de 

spreekwoordelijke i worden gezet. Niet alleen 

worden dan de kozijnen in de kelder 

geschilderd en wordt er een hek om het 
terrein geplaatst, ook worden alle 

slaapkamers voorzien van lampen, een 

gordijnrails en een rail om posters en/of 

schilderijen op te hangen.  

Ons doel is om medio 2017 het 18+ huis 

feestelijk te openen. Vanaf dat moment zullen 

de eerste jongeren het huis gaan bewonen. 

Deze jongeren, nu nog woonachtig in één van 

de twee kindertehuizen, krijgen hier de kans 

om onder minimale begeleiding zelfstandig te 

leren worden.    

In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt de 

informatie omtrent de feestelijke opening van 

het 18+ huis verstrekt.   

 

 

 

www.joinourmission.nl 

 

 
 

Geef u via de website op om per e-

mail onze nieuwsbrief te ontvangen. 

Een presentatie voor uw vereniging, bedrijf 

of kerkelijke gemeente. 

NIEUWSBRIEF 

ONS AANBOD 

Help de Poolse jongeren! 

Chocoladeletteractie 

Wegens groot succes organiseerden wij in 

2016 voor het vijfde jaar op rij onze jaarlijk-

se chocoladeletteractie. Tijdens deze actie 

verkopen wij luxe, fairtrade chocoladelet-

ters waarvan de gehele opbrengst naar het 

18+ huis gaat. Ook in december heeft de 

actie weer een schitterend bedrag opgele-

verd om het 18+ huis te kunnen realiseren. 

Wij willen alle afnemers van de letters har-

telijk bedanken voor hun deelname! 

 

 

Avondfietsdriedaagse:  

 
29 mei, 30 mei en 1 juni 

 

-          Afstanden 10 en 25 kilometer. 

-          Starten tussen 18.00-19.00 uur             

           bij Gereformeerde Kerk. 

 -         Volwassenen   € 7,50  


