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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u donateur bent van de Stichting
Vrienden van lJsselvliedt en Mappa Mondo Wezep. We hebben
betangrryk nieuws voor u. De naam van onze stichting is veranderd.
Per 10 februari 2020 is onze nieuwe naam:
"Stichting Vrienden van lJssetvtiedt en Vitta ExpertCare Wezep"

Wat verandert er voor U?

Nlet veetl De website rs nu al berelkbaar vla.

http //www.vriendenvanijsselvliedtenvillaexpertcarewezep nl
Als uw donatie door middel van een automatische incasso of per acceptgiro
wordt overgeboekt dan hoeft u nlets te doen Als u uw donatie op een
andere manier overmaakt, controleer dan of de naam van onze Stichting
vermeld wordt zoaLs aangegeven Stichting Vrienden van lJsselvliedt en VilLa

ExpertCare ls de naam dre br.; het reken ngnummer van de Stichtrng hoort.

Activiteiten in het afgelopen jaar.
ln 2OL9 hebben we veel gasten van lJssetvliedt en kinderen van Vitta

ExpertCare kunnen ondersteunen tijdens hun verbtijf rn Wezep.
De krnderen en hun ouders die hebben deetgenomen aan de gezinsweken
op lJssetvliedt genoten van een boottocht die wij met uw hutp gesponsord
hebben.



Dank u weI

lk wil u als donateur bedanken voor uw jaarlijkse bi;drage Zonder
uw donatie ls de Strchtrng niet in staat om de vele wensen te
vervullen. Weet dat de gasten van lJsselvlledt en de kinderen van
V lLa ExpertCare genreten van alles dat we met behulp van uw
steun hebben volbracht Bedankt voor uw betrokkenheldl
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Elk laar bakken en verkopen wij otiebotlen,
mini appelfiappen en appelbergnets op het
Me doornpleln in Wezep Alvroeg in de morgen,
het was nog donker, werden de tenten weer
opgebouwd en de ovens gebru ksklaar gemaakt
door de vaste "bouwgroep" Bil bakkerij Kroese
stond het besLag reeds voor ons klaar.

Het zonnetje scheen en de verkopers hadden
er zin in. Ze verkochten de otiebollen met groot
enthouslasme. Burgemeester Tanja Haseloop
Amsrng verbtijdde ons met een bezoek Cok nu
hadden we weer een mooie opbrengst die geheeL

ten goede komt aan de gasten van zorghoteL
lJsselvlledt en de krnderen van Vilta ExpertCare
Waar w1 erg btij mee waren, is dat twee longe
melden, Ruby Lrttet en Sterre Wessels, hun
maatscha ppetij ke verantwoordelrlkheid namen
door ons twee dagen lang te hetpen.

ïot slot
Per 1;uni 2020 ga ik deze Stichting
.e.later t leen ee1 pduze en
ga me daarna oriënter-^n op een
n er^e u:roag,-rg Neger.1a.er
heb rk met plez er deelgenomen
als bestuursl d, pennrngmeester en
tot slot als voorzltter lk heb aan

drverse activlteiten deelgenomen om
fondsen te werven. Met die fondsen
rs de Stichting in staat orn wensen
van de gasten van lJsseLvLiedt en de
klnderen van VrLla ExpertCare n te
vullen

Ml;n opvolger is Henrl Kolkman
Sinds beg n;anuar 2a2A ziln'we
bezig met de overdracht van kennis,

contacten en werkzaamheden.
Er komt ook een nieuwe
oerrirgreesre. Flta Frr-st

neemt na een periode van 4laar
afsche d Zij wordt opgevolgd
door Frans Ber.laard Beiden wens
ik een fantastische ti;d toe rn het
bestuur van Stichting Vrrenden van

Jssetvliedt en ViLla ExpertCare

W j wensen u en uw naasten in deze
onzekere en onwerkelrlke tijden het
allerbeste toe

Ardrévarr Lierop
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