NIEUWSBRIEF-HAVEN

Graag stellen we ons aan u voor
Almeerse Handen Ineen is een
stichting die zich inzet voor hun
medemens. Wij helpen onze
medemens die even wat meer
steun/hulp nodig hebben aan
kleding, huisraad en
levensmiddelen pakketten.
Hiernaast bieden wij natuurlijk ook
een luisterend oor en hebben wij
een gediplomeerde hulpverlener
binnen onze stichting.
De facebook groep Stichting

Geachte bewoners,
Nu wij een ruimte hebben in het gebouw van basisschool de
Dubbeldekker willen wij ook graag activiteiten aanbieden in de
buurt. Wij komen graag met u en de buurt in contact en nodigen we
u van harte uit om kennis te maken met onze stichting.
In deze ruimte willen we ook graag activiteiten aanbieden.

We willen aan de slag….
We hebben een leuk onderkomen gekregen waar we de
mogelijkheid hebben om activiteiten te organiseren.
Wij willen graag met u aan de slag en iedereen met elkaar in
contact brengen.
Kortom gezellig met iedereen iets ondernemen.
 Koffie Tijd, gezellig met elkaar bijeen komen.
 Diverse activiteiten voor jong en oud.
 Buiten activiteiten voor jong en oud, denk hierbij aan een
Vossenjacht, Halloween, Paaseieren zoeken enz enz.
 Binnen activiteiten zoals Sinterklaasfeest, Knutselen en
nog veel meer…

Per direct hebben wij wekelijkse activiteiten

Almeerse Handen Ineen is 2013 in
het leven geroepen.
Door het oprichten van de stichting

Dinsdag

in 2015 hopen wij de mensen nog

Onze hulpverlener is aanwezig
van 11:00u tot 14:00u

beter te kunnen helpen met
behulp van donateurs.

Woensdag

Crea activiteiten voor kinderen van 9 tot 15 jaar
van 15:00u tot 16:30u. Kost €1,00

Donderdag

-Koffie ochtend voor volwassenen / ouderen
van 10:30u tot 12:30u. Koffie of Thee €0,25
-Brei en Haak club van 11:00u tot 12:30u.
Koffie of Thee €0,25
-Crea activiteit voor jonge kinderen
van 15:30u tot 17:00u. Kost €1,00
-Crea activiteit voor volwassenen
van 19:30 tot 21:00u €2,50
-Onze hulpverlener is aanwezig
van 11:00u tot 14:00u

Donateurs zijn zowel bedrijven,
instanties en particulieren die onze
stichting een warm hart toedragen.
Tevens heeft de stichting een groot
netwerk met vrijwilligers die net
als het bestuur kosteloos
werkzaamheden verrichten.

Crea activiteiten voor volwassen
van 13:00u tot 15:00u. Kost €2,50

Informeer bij onze vrijwilligers of meld u aan bij onze stichting.

Wij zijn geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 17:00u. en op vrijdag van 10:00u tot 13:00u.
Op deze dagen en tijden kan u altijd even binnen lopen om even rond te kijk in de winkel, informeren of gewoon een praatje.
Hopelijk hebben we u interesse gewekt.
Geef u op of kom gezellig langs, we zien u graag op onze nieuwe locatie in De Dubbeldekker.
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