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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 

 

Opening 18+ huis  

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat het 

18+ huis in Polen is gerealiseerd! Het voltallige 

bestuur zal op 1 september samen met onder 

andere de oud-burgemeester, de huidige 

burgemeester en de directrice van de 

kindertehuizen het huis officieel openen. Op het 

moment van opening heeft één van de jongeren 

uit het kindertehuis het 18+ huis 

reeds betrokken. Later dit jaar volgt een 

tweede bewoner/ster. Immers, vanaf nu zullen 

de jongeren uit de twee kindertehuizen op hun 

18e  geen kamer meer in een achterstandswijk 

toegewezen krijgen door de gemeente, maar 

betrekken ze het 18+ huis. Hier krijgen zij de 

kans om in korte tijd zelfstandig te worden, 

zodat ze leren op eigen benen te kunnen staan.  
Niet alleen zijn de leefomstandigheden beter, 

ook ontwikkelen ze (onder begeleiding) 

belangrijke vaardigheden als: Het beheren van 

eigen financiën; 

Het volgen of afronden van een studie;  

Het vinden van werk en dit naar wens 

uitvoeren; 

Het doen van boodschappen en koken; 

Het schoonhouden van hun kamer;  

Sociale contacten onderhouden. 

Uitnodiging borrel 

Wij zijn enorm dankbaar voor al uw steun die 

wij de afgelopen jaren voor dit prachtige 

project mochten ontvangen. Zonder de inzet en 

vrijgevigheid van vele mensen had het huis 

onmogelijk tot stand kunnen komen.  Om u 

hiervoor te kunnen bedanken nodigen wij u van 

harte uit voor een feestelijke borrel op zaterdag 

7 oktober 2017 van 15.00 tot 17.00 uur bij de 

familie Segers aan de Wagendijk 1 in 

Kockengen. Deze borrel staat geheel in het 

teken van de opening in Polen. Graag vernemen 

wij per e-mail of u bij de borrel aanwezig bent 

en zo ja, met hoeveel personen. Mocht u het 

leuk vinden iets te zeggen tegen alle aanwezigen 

tijdens de borrel, vermeldt dit dan eveneens in 

uw e-mail.  Uw aanmelding kunt u zenden naar 

info@joinourmission.nl. 

 

 

 

www.joinourmission.nl Geef u de website op om per e-mail 

onze nieuwsbrief te ontvangen. 

NIEUWSBRIEF 

Help de Poolse jongeren! 

Opbrengst Rabo Fietstocht  

De Rabo fietstocht 2017, die op zaterdag 10 juni 

plaatsvond, was een enorm succes. De organisatie 

kijkt terug op een schitterende dag met ontzettend 

veel fietsers en mooi weer. Rabobank Rijn en    

Veenstromen liet weten dat er in totaal 4350 fietsers 

hebben deelgenomen aan de tocht. Samen hebben 

zij  €78.950 bij elkaar gefietst voor 245 deelnemende 

verenigingen, stichtingen en scholen. Twaalf         

deelnemers hebben gekozen voor Join Our Mission. 

Zij reden allen een afstand van 30 kilometer, wat de 

stichting het mooie bedrag van 240 euro heeft opge-

leverd! 

Zonnige avondfiets driedaagse  

Op maandag 29 mei jl werd gestart met de          

jaarlijkse Avondfiets driedaagse in de omgeving van 

Kockengen plaatsgevonden.  De 97 enthousiaste 

deelnemers, die bij aanvang konden kiezen uit een 

afstand van 10 of 25 kilometer, hadden prachtig 

weer.  Onderweg konden de deelnemers even tot 

rust komen en een drankje drinken op één van de 

gastvrije ‘pleisterplaatsen’. De kinderen konden in de 

tussentijd gebruik maken van de speeltoestel-

len.  Naast het fietsen van de routes hebben de   

kinderen puzzels opgelost. Kroon Fietsentechniek 

stelde hiervoor drie prijzen beschikbaar. Ook     

ontvingen alle deelnemende kinderen een verrassing. 

Op de laatste fietsdag, donderdag, ontvingen alle 

deelnemers een ijsje (tevens gesponsord door Kroon 

Fietsentechniek) en kreeg men een  mooi           

gedecoreerd doosje pepermunt mee naar huis. 

https://www.joinourmission.nl/opening-18-huis/
https://www.joinourmission.nl/opbrengst-rabo-fietstocht/
https://www.joinourmission.nl/zonnige-avondfietsdriedaagse/

