Kom ook in actie!.

Bekijk de webversie

Geachte donateurs, vrijwilligers en relaties,
Mede dankzij uw gift kunnen we kinderen met schisis een ander leven geven. U kunt ons op
verschillende manieren steunen door tijd, kennis of bijvoorbeeld door het versterken van een
actie van een ander.

Acties door vrienden van de Stichting Sumbing Bibir
Chocoladeletter actie - Kiwanis Noviomagus
Voor uw familie of medewerkers een Chocoladeletter eten voor het goede doel… dit geeft je pas
écht een goed gevoel..... [leesmeer]
Bestelformulier chocoladeletters [download]
Benefietconcert door Sarah, Aaron, Nathan, Elias, Samuel en Rafael Bergé, en
Pauline Gropp!
Om in schoonheid afscheid te kunnen nemen van hun 15-maanden durende spannende
familieproject - het instuderen en concerteren van het 1e strijksextet opus 18 van Johannes
Brahms met z’n zessen- willen zij dit werk nog een allerlaatste keer voor een ..... [leesmeer]
Uitnodiging Benefietconcert [download]

De opbrengst van dit concert gaat naar onze Stichting.
Wilt u de actie van deze enthousiaste jonge mensen ondersteunen, uw financiële bijdrage is van
harte welkom op rekeningnummer NL26 ABNA 0563 3499 99 onder vermelding van Johannes
Brahms concert.
Namens het bestuur,
Professor Anne Marie Kuijpers-Jagtman
Voorzitter
Stichting Sumbing Bibir werkt conform een privacy beleid, deze kunt u vanuit onze vernieuwde
website downloaden. Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij bereikbaar via:
info@sumbingbibir.nl
Nieuwsbrief
Met de verwerker Laposta hebben wij een overeenkomst
afgesloten voor het versturen van onze nieuwsbrieven.
Met Laposta delen wij alleen de volgende persoonsgegevens:
uw naam en uw e-mailadres. Laposta neemt uw privacy serieus
en zij voldoen aan de eisen van de AVG.
In onderstaand blok kunt u bij iedere nieuwsbrief uw gegevens
inzien, wijzigen en ook afmelden (uitschrijven) voor de
volgende nieuwsbrief.
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Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@sumbingbibir.nl toe aan uw adresboek.

