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Wij danken u hartelijk voor uw deelname! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Stichtingsbestuur. 

Inleverdatum 
voedselpakket: 

vrijdag 04-11-2022 van 
16.00 tot 19.00 uur en 
zaterdag 05-11-22 van  
 10.00 tot 16.00 uur. 

Pasweg 6 Panheel 

 
 
Aan: De deelnemers aan het project ‘Contactgezinnen Sibiu’ 
 
Datum: 14 oktober 2022 
 
Geachte deelnemer, 
 
We zijn verheugd u te kunnen mededelen dat we dit jaar opnieuw de ‘kerstpakketten actie’ voor de 
allerarmsten in de streek Sibiu in Roemenië mogen organiseren.  Het team vrijwilligers is van plan in 
november naar Roemenië te gaan om de voedselpakketten uit te delen.  
Via deze brief willen wij u alvast hartelijk danken voor uw deelname en u graag uitnodigen (weer) mee te 
doen aan dit project.  
 
Zoals bij u wellicht bekend, zijn er enkele veranderingen die we hebben moeten doorvoeren: 
- De kledingpakketten worden niet meer door onze vrijwilligers gemaakt. We vragen u dan ook alleen een 
voedselpakket(ten) te maken, wat zeker aangevuld mag worden met andere spulletjes of kleding.  
- Om de werkzaamheden van onze contactpersoon in Sibiu minimaal te houden hebben we besloten dat de 
gezinnen geen uitleg meer hoeven te geven over hun levensstandaard. Weet wel dat dit de allerarmsten 
betreft. 
- Voorzie de doos svp van het nummer dat in de brief ‘gegevens contactgezin’ rechts bovenaan vermeld 
staat (REG.NR). Schrijf groot en duidelijk en op iedere zijde van de doos. 
Het inlever adres blijft Pasweg 6 6097 NJ in Panheel.  
 
Tips voor het maken van pakketten. 
Zoals bekend gaat de voorkeur uit naar het gebruik van een stevige doos die u kunt ophalen bij: 
Fam. Wolter Parallelweg 4 Wessem 
Fam. Peerboom Merumerbroekweg 1a Merum  
Fam. Suntjens Europastraat 22 Heel 
 
Verzendkosten. 
Wij vragen een bijdrage van €10,00 per deelnemer i.v.m. de transportkosten naar Roemenië.  Gelieve het 
bedrag van €10,00 contant en gepast te voldoen bij inlevering van de doos/dozen.  
 
Vragen. 
Indien u vragen heeft over het gezin of anderszins kunt u contact opnemen met: 
Marleen Wolter tel: 0475-561259 of Loes Peerboom tel: 06-40386066  
  
 


