
MOV GROEP CASTRICUM 
ETHIOPIË 

 
 

Nieuwsbrief nr. 4 oktober 2011. 
DIENSTENVEILING 

vrijdag 2 december 2011 om 20.00 uur 
Hotel Borst in Bakkum. 

Hotel Borst stelt ruimte en personeel gratis beschikbaar! Consumpties voor eigen 
rekening. De veiling wordt geleid door dorpsgenoot: 

Henny Huisman. 
NOTEER DEZE AVOND IN UW AGENDA! 

De opbrengst van deze avond is bestemd voor het 
lunchpakkettenproject. 

 
Een ‘dienstenveiling’ betekent dat wij graag kavels van u ontvangen in de vorm van 
een dienst. Denk hierbij aan: taart bakken, klusjes, workshop geven, aubade of 
serenade, collectors items, een optreden, bijles geven, portret tekenen, lezing, 
wandeling, oppas, etentje, originele cadeaus, belastingpapieren invullen, hapjes 
maken etc. etc.  
U wordt van harte uitgenodigd voor deze avond uw diensten aan te bieden bij: 
Jeanneke van Diepen, T 0251 657 686 / 06–202 721 90 / jeannekevdn@hetnet.nl 
Yvonne Brakenhoff, T 0251 655 571 / jwbrakenhoff51@hotmail.com 
Lia Hoogeland, T 0251 656100/ liahoogeland@zonnet.nl 
Piet de Wolf, T 0251 655 233 / p.de.wolf3@kpnplanet.nl 
Annette Brakenhoff, T 0251 658 138 / theo_annette@casema.nl 
Jan van Poppelen, T 0251 655 436 / tineke.vanpoppelen@gmail.com 
Hans Doortmont, T 0251 656 255 / hcdoortmont@ziggo.nl 
Indien u ons wilt bellen, gelieve dit na 19.00 uur te doen. 
Wij willen de kavels graag uiterlijk 15 november binnen hebben. 
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Het adoptieproject is in september het derde jaar ingegaan. Onze kinderen doen 
goed hun best op school. Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen is voor 
sommige kinderen het voedsel een groot probleem. Vandaar dat wij spontaan 
begonnen zijn met het lunchpakkettenproject. Dat wil zeggen: spontane financiële 
bijdragen vanuit Nederland. En in Ethiopië een spontane actie van Rahel, de zus van 
Kaleab, met een aantal moeders. Vooral voor Rahel is dit echt heel veel werk. Zij is 
nu bezig via de Ethiopische overheid een en ander een meer officiële vorm te geven. 
Een goed lokaal is hierbij een eerste wens. 
 
De opvang voor gehandicapte meisjes is er en de meisjes hebben hun plekje 
gekregen. 

 
Als u uw bijdrage voor 2011 nog niet hebt overgemaakt is het nu een goed tijdstip. 
De jaarlijkse bijdrage is €40,- (Als mov-groep hebben we onze bijdrage per kind 
verhoogd naar €60,- per jaar zonder het bedrag voor de sponsorouders te verhogen; 
wilt u er zelf toch €60,- van maken, dan is dit natuurlijk welkom.) Uw bijdrage voor het 
project kunt u overmaken op  

RABObank 3119 02 294 
t.n.v. Parochie De Goede Herder 

o.v.v. project Kaleab. 
Als u vragen hebt, kunt u ons bereiken via e-mail: liahoogeland@zonnet.nl , of 
telefonisch: 0251 656100. 
 
Met vriendelijke groet,  
MOV Groep Castricum-Ethiopië 
 
N.B. om zo weinig mogelijk kosten te maken, willen wij zoveel mogelijk via e-mail 
communiceren. Indien bij ons nog niet bekend, gelieve alsnog uw e-mail adres aan 
ons door te geven (liahoogeland@zonnet.nl ). 
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