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Update kerstactie voor gezinnen in Congo
2020
Beste mensen, 

Kerstmis vieren samen met vrienden en familie en iets extra’s op tafel is door de coronapandemie
niet meer zo vanzelfsprekend in Congo. 

Met dank aan uw bijdrage is deze aktie een succes geworden! 
We hebben samen met uw bijdrage gezorgd dat gezinnen eten hebben tijdens de kerstdagen.
Gastvrijheid tijdens de feestdagen betekent voor stichting Congo je geluk delen en een helpende
hand uitsteken naar mensen die het nodig hebben. 

Zo waren de kerstdagen voor meer dan 60 gezinnen in Congo zeer speciaal en ontroerend om
een kerstpakket te ontvangen en te genieten hiervan. Het geluk en de glimlach op hun gezichten
maakt ons allemaal blij en gelukkig. 

De aktie is geslaagd en had niet beter kunnen verlopen. 

We vonden het belangrijk om stil te staan bij de medemens en je geluk te delen, al helemaal in
deze moeilijke tijden. 

De foto’s die hierna volgen geven een beeld van de indrukwekkende actie en het geweldige
resultaat. Dit succes willen met u delen en samen kunnen we trots zijn en dat in deze tijd, dat
omzien naar elkaar nog meer centraal mag staan. 

Hartelijke dank voor uw bijdrage.

Wat hebben we gedaan?

Producten inkopen o.a. olie, semoule (meel), rijst kip en vis

Verdelen producten, ieder krijgt wat.

Blije gezichten

Voor groot en klein en feest voor kerst.

Een rijk gevoel en dansend van blijdschap.

Als Stichting Congo zijn we afhankelijk van uw steun en deze is hard nodig. 
Mocht u tips of adviezen hebben om Stichting Congo in deze tijd te helpen dan zijn deze van
harte welkom. Het is ook mogelijk om een bijdrage te storten op IBAN: NL03RABO0115059849
t.n.v. Stichting Congo.

We zijn dankbaar voor de mensen die ons willen helpen om onze projecten te verwezenlijken. Via
deze weg willen we u ook vragen om ons te blijven ondersteunen, ook in deze voor iedereen
bijzondere en moeilijke tijd. We rekenen op u! 

Voor meer informatie kunt u ook een kijkje nemen op onze website: www.stichtingcongo.com of
stuur een e-mail naar: info@stichtingcongo.nl 

Alvast hartelijk bedankt.
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