Nieuwsoverzicht

April 2020

Statiegeldactie Albert Heijn Culemborg

Door het coronavirus kon onze actie om eten in te zamelen op 27
en 28 maart 2020 in Albert Heijn niet doorgaan. Gelukkig ging de
statiegeldactie wel door.
Begin mei konden we het mooie bedrag van € 152,10 ophalen!
Albert Heijn Culemborg en alle klanten die gedoneerd hebben
bedankt

Maart/April 2020

Culemborgers helpen elkaar
In verband met de coronacrisis is de Facebookgroep ‘Culemborgers helpen elkaar’
opgezet. Een van de acties was om bij supermarkten Jumbo, Coop en Plus, eten in
te zamelen voor de voedselgroepen in Culemborg.
Plus zamelde in voor de Voedselbank en Jumbo en Coop hebben ingezameld voor
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen en de Voedselgroep. Bijna wekelijks werden
enkele dozen met eten
afgeleverd.

Ook werd er een ‘Tikkie-actie’ opgezet voor financiële donaties. Dit bedrag werd
verdeeld onder de 3 voedselgroepen. Eind april hebben wij een mooi bedrag
van € 208,83 ontvangen.

Culemborgers bedankt!

Voorjaar 2020

Helaas, zijn de kindermarkt (22 maart) en 2 kofferbakmarkten (13 april en 1 juni)
geannuleerd in verband met het Coronavirus.
De volgende kofferbakmarkten zijn op 13 september en 25 oktober aan de
Costerweg in Culemborg.
We hopen jullie dan weer te zien!

Maart 2020

Nieuwe locatie!

Eindelijk is het zover, we hebben een goede opslaglocatie voor onze voorraad. En
we hebben een mooie plek voor de uitgifte van onze wekelijkse kratten.
Elke donderdag kunnen de kratten opgehaald worden bij de Kakelhof, Meerlaan 25
in Culemborg. Het is het witte gebouwtje links naast het hoofdgebouw van Bartje.

Februari 2020

ANBI: Goedgekeurd Goed Doel
Met ingang van 1 januari 2019 is Stichting Hulpgroep Laag Inkomen door
de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de
inkomstenbelasting.
Er zijn 2 soorten giften:




een periodieke gift (geen drempel van toepassing)
U hebt dan vast laten leggen in een schriftelijke overeenkomst dat u jaarlijks
een gift doet aan de instelling
een gewone gift (wel een drempel van toepassing)
U doet de gift eenmalig of hebt niet laten vastleggen dat u meerdere giften
aan de instelling gaat geven

November 2019

Deze advertentie stond al
even op onze site. En
gelukkig is hij in november
ingevuld door Carolien.
Wij wensen haar veel succes
bij onze stichting

November 2019

Albert Heijn Actie!
Vrijdag 29 en zaterdag 30 november actie bij Albert Heijn Culemborg.
Voor de feestdagen willen wij onze leden
een extra groot krat met levensmiddelen en
toiletartikelen geven.
Daarom staan we vrijdag 29 en zaterdag 30
november met een stand in de Albert Heijn.
Hiermee willen wij armoede meer onder de
aandacht brengen en klanten vragen één of
meer producten te doneren.
We zijn vrijdag en zaterdag van 8 uur 's
ochtends tot 10 uur 's avonds aanwezig. Dus
heb je vragen of wil je één of meer
producten doneren, kom dan vooral even
naar onze stand.
Graag tot vrijdag of zaterdag!

November 2019
Reversed Advent

Wil jij ook met Kerst wat doen voor mensen die het niet
breed hebben?
Wel eens van reverse advent gehoord?
In plaats van dat je wat krijgt doe je elke dag een
cadeautje (houdbaar voedsel, een verzorgingsartikel of
iets voor een kind) in een doos.
Lever deze doos uiterlijk 18 december bij een van ons in
en wij leveren deze af bij één van onze leden.
Doe jij ook mee?
November 2019

Een reminder ...

.. armoede is geen keuze!

Oktober 2019

Postcodeloterij kaarten bij Albert Heijn

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen is ook dit jaar weer
erg blij met uw ‘doe maar lekker vegetarisch’ kaart van
de postcodeloterij.
Als u de kaart activeert kunnen wij hem goed
gebruiken! Lever hem in op de bekende adressen.

VERGEET NIET DE KAART TE ACTIVEREN VOORDAT U HEM INLEVERT 😊

Oktober 2019
Kofferbakmarkt 4

We zijn er weer klaar voor!!!

De laatste kofferbakmarkt in een reeks van 4
dit jaar. Komen jullie ook weer snuffelen?
We staan weer voor Prinsstandbouw.
Tot straks

Augustus 2019
Kofferbakmarkt 3

We staan weer op de kofferbakmarkt aan de Costerweg.
Komen jullie ook gezellig?

Juli 2019
Culemborg Bijvoorbeeld

Wij zijn er klaar voor.
We staan op ‘t Jach tegenover de Ouwehands
Dierenpark Rhenen bus.
Kom een lootje trekken of blik gooien🥰 en
steun daarmee ons goede doel
Altijd prijs🥳

Juni 2019

Zegels voor het JUMBO boodschappenpakket!
Heb je nog Jumbo zegels over voor het boodschappenpakket of een
halfvolle kaart? Daar is Stichting Hulpgroep Laag Inkomen heel erg blij
mee!!
Er staat een collectebus bij de zelfscan / servicebalie van Jumbo
Culemborg waar je de zegels of kaarten in kan doen, maar je kan ze
ook bij ons door de brievenbus gooien. Stuur een privébericht via
Facebook of Messenger voor de adressen.
Alvast hartelijk bedankt.

Juni 2019
2e Pinksterdag staan we weer op de kofferbakmarkt.
Nog even alles neerzetten en we zijn er klaar voor!
We hebben leuke kleding, speelgoed en huisraad voor een klein prijsje.
Kom gezellig even neuzen!

April 2019
Een blik in een wekelijks momentje van de Stichting.
Het is woensdagmiddag en de kratten staan alweer half
gevuld klaar voor de ophaal van morgen.
Inhoud is deze keer: eieren, melk, pasta, pastasaus en zoet
beleg.
Morgen komt er nog verse groente, fruit en brood in.

Maart 2019

Ronde Tafel Culemborg
steunt diverse lokale doelen
Op 4 maart heeft de Ronde Tafel Culemborg
wederom een aantal lokale doelen financieel kunnen ondersteunen. Dit jaar
ontvingen het Leerhuis Culemborg en Stichting Hulpgroep Laag Inkomen een bedrag
van € 2.000,-. Stichting Betuwe Wereldwijd ontving een bedrag van € 4.000,-. Het
geld is bijeen gebracht door de verkoop van champagne die zij zelf hebben
opgehaald in Frankrijk. Het champagne project werd dit jaar wederom ondersteunt
door Visscher Autogroep, dat kosteloos het vervoer ter beschikking heeft gesteld.
Ronde Tafel Culemborg is een netwerk van vrienden uit de regio Culemborg. Naast
tal van leuke en gezellige activiteiten is een van de speerpunten van deze Ronde
Tafel door middel van serviceprojecten iets doen voor de samenleving/ goede doel.
Hierbij proberen zij dit zoveel mogelijk te doen in de regio.

Maart 2019

Zondag 24 maart staat Stichting Hulpgroep Laag
Inkomen op de Kinderbeurs in Sporthal Parijsch
Culemborg.
De leukste en gezelligste 2e hands beurs als je
op zoek bent naar kinderkleding, speelgoed of
baby artikelen

Het adres is Zijderupsvlinderlaan in Culemborg
Er is gratis parkeergelegenheid vlak bij!
De beurs is open van 10 uur tot 13 uur.

December 2018
Sinterklaas is weer voorbij en de Kerst staat al weer voor de
deur. Het is sneller donker, kouder en het regent ook wat meer.
Ondanks deze weersomstandigheden is er in de Culemborgse
binnenstad weer een heuse Kerstmarkt.
Ook Stichting Hulpgroep Laag Inkomen is weer goed
vertegenwoordigd. Net als voorgaand jaar houden we een
loterij waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan onze
leden. Wij hebben erg veel leuke cadeau's gedoneerd
gekregen van particulieren en de winkeliers van Culemborg.
Kom je ook?

December 2018
Winkelcentrum Chopinplein heeft een "Goede Doelen Aktie" van 8 tot
en met 22 december 2018. Tot woensdag 19 december krijg je bij
aankopen vanaf € 10,- een Goed Doel Muntje. In het winkelcentrum
staan 3 inleverpunten: bij Drankenspecialist van Rooij, bij de Coöp en
bij Bakkerij van der Meijs.
De ontvangen muntjes kun je in de buis stoppen van het goede doel
waarvan jij vindt dat deze het het meest verdient.
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen is een van die goede doelen. Op
22 december wordt gekeken welke buis de meeste muntjes heeft en dus welk goede
doel heeft 'gewonnen'.
Het gewonnen goede doel krijgt van het Winkelcentrum maar liefst € 500,-!
Help jij ons dit mooie bedrag te winnen?

November / December 2018

Albert Heijn Actie!
Vrijdag 30 november en zaterdag 1 december actie bij Albert Heijn Culemborg.
Voor de feestdagen willen wij onze leden een extra tas met levensmiddelen en
toiletartikelen geven. Daarom staan we aanstaande vrijdag 30 november en zaterdag
1 december met een stand binnen in de Albert Heijn. Wij willen hiermee armoede
meer onder de aandacht brengen en klanten vragen één of meer producten te
doneren.
Het principe is heel eenvoudig:





je winkelt gewoon in de Albert Heijn en komt naar onze stand
je neemt wat extra producten mee en doet ze in je winkelwagentje
bij de kassa reken je alles af
de extra producten laat je achter in een krat bij de servicebalie van de Albert Heijn

We zijn beide dagen van 8 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds aanwezig. Dus heb je
vragen of wil je één of meer producten doneren, kom dan vooral even naar onze
stand.
Graag tot vrijdag of zaterdag!
November 2018
Helaas is het niet voor ieder gezin vanzelfsprekend om cadeautjes te
kunnen kopen voor het Sinterklaas feest. Daarom houdt Brasserie 'Het
Kasteeltje' een inzamelingsactie omdat ieder kind een cadeautje van
Sinterklaas verdient. Ook de leden van Stichting Hulpgroep Laag
Inkomen kunnen zich hier aanmelden voor een leuke middag en een
cadeautje voor de kinderen.
Op vrijdag 23 november van 15.00 tot 17.00 zullen Sinterklaas en Piet de cadeautjes
aan de kinderen in brasserie 'Het Kasteeltje' op de markt uitdelen, onder het genot
van warme chocolademelk en iets lekkers.

November 2018
Op donderdag 8 november is Stichting Hulpgroep Laag Inkomen aanwezig bij project
"Jij de Baas" op het KWC in Culemborg.
Tijdens “Jij de Baas” maken de leerlingen kennis met het ondernemerschap door
voor een goed doel een origineel idee uit te gaan
voeren.
De opbrengst wordt aan het einde van het project
overhandigd aan de gekozen doelen op een
grote slotmanifestatie. In de keuze voor het
goede doel en in de uitvoering is de leerling zelf
de baas.

Oktober 2018

Zaterdag 20 oktober stond SHLI op de
dameskledingbeurs in Patasiwa Patalima in
Culemborg.
Ondanks de geringe opkomst was het een
gezellige beurs.

September 2018

Zaterdag 29 september staat Stichting Hulpgroep Laag Inkomen
op de Kinderbeurs in Sporthal Parijsch Culemborg.
Laat je paraplu maar thuis, het is overdekt, dus als er een spatje
valt, hebben we daar geen last van

.

Het adres is: Zijderupsvlinderlaan in Culemborg en er is gratis
parkeergelegenheid vlak bij!

September 2018

Zaterdag 22 september is er weer het bekende MultiCulti
evenement op het Chopinplein in Culemborg.
Van 14:00u tot 20:00u is er ook een markt op de parkeerplaats
bij de Coop.
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen staat hier natuurlijk ook met
leuke 2e hands spulletjes; huisraad, boeken en spelletjes.

Kom je ook een kijkje nemen?

September 2018
4e Kofferbakmarkt in Culemborg
Zondag 9 september is er weer
kofferbakmarkt aan de Costerweg in
Culemborg.
Deze gezellig markt is voor publiek
geopend van 9.00 tot 16.00 uur. De
entree bedraagt € 1,50 per persoon
en kinderen tot 6 jaar hebben gratis
toegang.
Wij staan er ook weer op ons vaste stekkie met leuk speelgoed, huisraad en kleding.
Kom je ook?

Augustus 2018

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Juli 2018

Culemborg Bijvoorbeeld 2018
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen staat met een loterij op de braderie van
Culemborg Bijvoorbeeld op zondag 8 juli 2018. U kunt ons vinden op 't jach 19-21.
De loterij is mede mogelijk gemaakt door:
Vers Natuurlijk van Dieuwertje
Drogisterij Muller
Poelier Cees Kip
Drankenspecialist van Rooij
Coop Culemborg
Visspecialiteiten Henk Kok & Zoon
Natasja's Oriflame Beauty Corner
Saloke- Homeparty's
FOXY hair&nails
Stal d'n zute inval, Herwijnen
Primera Culemborg
VanBonnie
Janssens Bloemen Back to Basic
Wuite Vrijetijds Mode Tiel
Kaashandel Cromwijk
Komen jullie ook een envelop trekken? Altijd prijs!
We gingen met 9 kratten heen en kwamen met een half kratje terug! Na deze
geweldige dag hebben we een opbrengst behaald van € 260,-.

Juli 2018

Goede Doelen Markt bij Lek en Linge
Donderdagochtend 5 juli is er een informatieve en leuke Goede
Doelen Markt bij Lek en Linge, locatie Multatulilaan.
Wij zijn er ook!
Nieuwsgierig ?

Juli 2018

3e Kofferbakmarkt aan de
Costerweg
Een zeer geslaagde en gezellige dag
vandaag met 2 vrijwilligers die ons
kwamen helpen. (Eigenlijk 4 want de
meiden waren ook grote hulpen).
Ondanks het warme weer hebben we
toch € 166,- binnen gesleept voor de
tassen

Juni 2018

Gratis doneren aan Stichting
Hulpgroep Laag Inkomen:
Jij blij, wij blij!
Shop je wel eens online? Via stichtinghulpgroeplaagnkomen.doelshop.nl kan je gratis
doneren door te shoppen bij de aangesloten webshops. Je hoeft hiervoor alleen
maar door te klikken naar de shop (zoals Bol.com, Hema, Coolblue, Wehkamp,
Booking.com) en een aankoop te doen. Doordat je dit via onze pagina doet geef je
een gratis donatie aan ons doel.
Hoe werkt dit?
Je kunt dit doen door op Doelshop.nl Stichting Hulpgroep Laag Inkomen te kiezen of
door via stichtinghulpgroeplaaginkomen.doelshop.nl te shoppen.
Bij iedere aankoop doneer je dan automatisch en gratis aan ons doel. Dit kost je
geen cent extra!
Help je ons mee?
Alvast bedankt!

Tip: maak de website
favoriet.

Juni 2018

1 Minuut gratis winkelen bij Kruidvat.
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen is weer in de prijzen
gevallen. Dit keer zijn we genomineerd en winnaar
geworden van 1 minuut gratis winkelen bij de nieuwe
Kruidvat aan het Chopinplein 32 in Culemborg.
Nathasja de Vos trok donderdag 14 juni haar
hardloopschoenen aan en aangemoedigd door Ilse
Bartels, Marjolein van der Neut en het winkelpersoneel
van het Kruidvat vloog zij de winkel door. Na het scannen van alle verzamelde
artikelen sloeg de kassa een totaalbedrag aan van € 380,65! Wat een enorme mooie
score, hier zijn de leden van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen enorm mee
geholpen.
Wij willen het Kruidvat en haar personeel hartelijk bedanken.
v.l.n.r.: Nathasja de Vos, Marjolein van der Neut en Ilse Bartels

Juni 2018

De winnaars van het Groene Lintje 2018 zijn...
Ilse Bartels, Nathasja de Vos & Marjolein van der Neut van Stichting Hulpgroep Laag
Inkomen!
Op de wekelijkse streekmarkt op de Varkensmarkt,
zijn zaterdag 2 juni j.l. drie dames van Stichting
Hulpgroep Laag Inkomen onderscheiden met het
Groene Lintje!
De jury vindt dat de stichting voorziet in een
behoefte, dat de inzet van deze vrijwilligers
bewonderenswaardig is, dat verspilling wordt
tegengegaan én dat het een hele prestatie is om dit
te realiseren.
Het lintje werd opgespeld door Tim de Kroon, fractievoorzitter van GroenLinks
Culemborg. Tim vindt alle nominaties een compliment aan maatschappelijke
betrokkenheid en initiatieven in de stad.
Het Groene Lintje is een blijk van waardering en erkenning.

Mei 2018

Kofferbakmarkt op Eiland van Maurik
Morgen met Hemelvaartsdag is er kofferbakmarkt op
Eiland van Maurik. Daar staan Nathasja de Vos en
Marjolein van der Neut om leuke spullen te verkopen.
Alles ten bate van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen.
Komen jullie ook snuffelen op deze gezellige markt?
Het is van 9u tot 16u en de entree is gratis!

Mei 2018

De 2e kofferbakmarkt aan de Costerweg in Culemborg
Nog een kleine week en dan is het 2e pinksterdag. Maandag 21 mei aanstaande
staan wij op de Kofferbakmarkt Culemborg aan de Costerweg in Culemborg met
onze spullen voor leuke prijsjes. De entree is € 1,50 euro.
Komen jullie ook snuffelen?

April 2018

1e Kofferbakmarkt in Culemborg
Op 2e Paasdag, 2 april hebben we ondanks het
sombere weer toch € 227 voor Stichting
Hulpgroep Laag Inkomen verzameld.
Dus voor ons was het een ‘Vrolijk Pasen’.
Bedankt iedereen.

April 2018

Stichting Hulpgroep Laag Inkomen zoekt vrijwilligers!
Maak je geen gebruik van de voedselvoorziening van de Stichting en heb je wel zin,
tijd en energie om te helpen, dan zijn wij op zoek naar jou!
De werkzaamheden zijn dan bijvoorbeeld het





ophalen van spulletjes voor de Facebookgroep
uitzoeken en sorteren van goederen
maken van foto’s
helpen op promotie- of kofferbakmarkten

Het gaat om een vast dagdeel of paar losse uurtjes per week.
Omdat wij een 100% non-profit Stichting zijn staat er geen geldelijke vergoeding
tegenover. Maar de waardering van de leden van de Stichting is al een vergoeding
op zich!
Lijkt dit je leuk, stuur dan een mailtje naar info@shli.nl voor een afspraak .
We horen graag van je

Maart 2018

Promotiestand bij Albert Heijn Culemborg
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart stonden wij met een
promotiestand bij Albert Heijn in Culemborg.
Klanten werd aangesproken met de vraag of ze
informatie over Stichting Hulpgroep Laag Inkomen wilden
hebben en of ze één of meer producten wilden doneren.
Meenemen, afrekenen en achterlaten bij de
informatiebalie, heel eenvoudig en dat vonden de klanten
kennelijk ook.
Wij zijn supertrots, dankbaar en overweldigd door de enorme bereidheid van alle
klanten en medewerkers van Albert Heijn om mee te doen aan deze actie. Wat een
warm gevoel geeft dit. We hebben fantastische dagen gehad.
Wij willen Albert Heijn Culemborg en alle klanten enorm bedanken met deze
fantastische donatie van 43 kratten vol met boodschappen.
We weten zeker dat de leden van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen een heerlijk
Pasen hebben!!!

Januari 2018

Jaaroverzicht 2017
Zo aan het begin van het nieuwe jaar is het
leuk om alle donateurs, sponsoren en iedereen
die mee werkt eens even in het zonnetje te
zetten voor alle hulp aan Stichting Hulpgroep
Laag Inkomen in het afgelopen jaar.
Dank je wel,
Coop Culemborg
Coop Geldermalsen
Vers Natuurlijk van Dieuwertje
Bakker Bart Culemborg
Emté Culemborg
PLUS Giel Smits
Grillpaleis
Drogisterij Muller
Visspecialiteiten Henk Kok & Zn.
EatDutchWaffles.nl
FOXY hair&nails
Drankenspecialist van Rooij
Van den Brink IT
Betuwse gebakkraam
Donateurs van melk, eieren, postcode loterij kaarten, zegels voor de
boodschappenpakketten, adventpakketten, extra cadeautjes en houdbaar voedsel.
Donateurs van de verkoopgroep, financiële donateurs en iedereen die op welke wijze
dan ook mee helpt.
Dankbaar voor jullie hulp zetten wij jullie op deze manier in het

December 2017

Boodschappenpakketten van Emté
Ook dit jaar mogen wij bij de Emté in Culemborg
weer een verzameldoos neerzetten voor de zegels
voor de boodschappenpakketten.

Wij kunnen nog pakketzegels gebruiken voor de
boodschappenpakketten van de Emté. Heb je nog
zegels over of kaarten met zegels, dan kunnen deze
in de rode verzameldoos bij de balie van de Emté in
Culemborg. De doos staat er tot 19 januari 2018.
We kunnen de zegels of kaarten ook komen halen, of ze mogen bij ons door de
brievenbus.
Alvast hartelijk dank

December 2017

Kerstmarkt ‘Lichtjes aan de Lek’
Met ruim 200 prijzen en heel veel pepernoten
hebben we vandaag met lootjes in de
Tollenstraat gestaan op de kerstmarkt ‘Lichtjes
aan de Lek’.
Op deze gezellige markt hebben we een mooi
bedrag binnengehaald voor Stichting Hulpgroep
Laag Inkomen
Met dank aan alle donateurs. 🌸 🌷

November 2017

De melk is op
Het begon in december 2015 met een vraag: " ..... zou jij misschien ....... 5 pakken melk voor
de eerste 5 tassen willen schenken?" Laconiek als hij is kwam het antwoord meteen: "Ja ja,
maak je geen zorgen, komt goed. "Het kwam goed. De tweede week waren het er al 9 en
binnen een 3 maanden waren er 20 pakken melk nodig iedere week. "Natuurlijk, komt goed,
maak je geen zorgen."
En zo kwam het, dat elke woensdag of donderdag, een voor de buitenwereld anonieme
donor, de melk voor de leden van de groep kwam brengen. Bijna twee jaar lang, met
feestdagen, in de vakanties, in de warmte, de kou, het maakte niets uit, hij kwam. Slechts 1
keer heeft hij af moeten zeggen omdat hij echt niet kon, maar..... bonnetje bewaren, want hij
wilde het wel betalen.
Soms maakten we heel even een praatje, een andere keer was het hup hup in de regen en
af en toe stond de melk voor de deur omdat ik er niet was als hij kwam. Afspreken wanneer
hij kwam deden we nooit, het was duidelijk, het kwam elke week weer goed.
103 weken lang heeft deze lieve man uit Culemborg, laten we hem 'Jan' noemen, onze
leden voorzien van melk in de wekelijkse tas. Dat is meer dan 2000 pakken melk, ja
TWEEDUIZEND!
'Jan', zou je op de website willen? Nee ....
'Jan', mogen we je noemen in de bedankjes? Nee ....
'Jan', weet je zeker dat je het ook in de vakantie wil doen? Ja
.....
Het is duidelijk, 'Jan' stond voor wat hij had toegezegd en
deed alsof dat de normaalste zaak van de wereld was. Maar
lieve 'Jan', dat is het niet.
DE MELK IS OP .... Een paar weken geleden heeft 'Jan' aangegeven andere prioriteiten te
hebben en per 1 december 2017 te stoppen.
Wij, het bestuur en de leden van de Stichting zijn zeer dankbaar dat je ons 103 weken lang
hebt willen helpen en meer dan 2000 pakken melk hebt geschonken.
'JAN', DANK JE WEL, VOOR ALLE WEKEN, ALLE PAKKEN MELK, ALLE KILOMETERS,
ALLE INZET EN DE VANZELFSPREKENDHEID WAARMEE JE ER VOOR ONS WAS.
Wij, het bestuur van de Stichting en alle leden die wekelijks een tas komen halen, wensen
'Jan' het allerbeste.
Ilse

Oktober 2017

Start Verkoopgroep op Facebook
Hebben jullie al gezien dat we een verkoopgroep hebben ten bate van onze
stichting? Leuke spullen (nieuw en gebruikt maar alle in nette staat) waar je op mag
bieden.
En zelf mensen toevoegen mag ook!
De gehele opbrengst is ten gunste van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen.
https://www.facebook.com/groups/184153822144762/

September 2017

MultiCulti Event
Ja, Stichting Hulpgroep Laag Inkomen stond er weer!
Na alle regen de afgelopen dagen waren de weergoden
ons vandaag redelijk gunstig gezind. Op deze
regenochtend en zonnige middag hebben we voor de
Stichting weer voor € 100 mogen verkopen.
Wat een mooi resultaat op het MultiCulti Event op het
Chopinplein in Culemborg.

September 2017

Kofferbakmarkt in Culemborg
Vandaag hebben we weer op de Kofferbakmarkt
aan de Costerweg gestaan met onze mooie
gedoneerde spandoeken 👍 😍
Misschien hebben we elkaar gezien en heb je bij
ons wat leuks gekocht.
Een prima opbrengst van € 126 was het
eindresultaat.

Augustus 2017

Eiland van Maurik
Vandaag een leuke, zonnige, maar rustige markt gehad op
Eiland van Maurik.
Het was een gezellige dag en we hebben toch mooi € 80
verdiend voor de Stichting.

Juni 2017

Fortenfair ‘Werk aan het Spoel’
Vandaag vooral aan de promotie van Stichting
Hulpgroep Laag Inkomen gewerkt op onze stand
op Fortenfair - Werk aan het Spoel.
We hebben veel lootjes verkocht en ook hadden
we feather extensions en tijdelijke tattoo's.
We sloten de dag af met een mooie opbrengst van
€ 187.

Juni 2017
Yeahhhhhh
2e Pinksterdag hadden Ilse en Nathasja
samen weer een super fijne
kofferbakmarkt aan de Costerweg.
Mooi weer, leuke mensen, leuke
spulletjes, waarvoor iedereen dank
natuurlijk.
En een geweldige opbrengst van € 290.

Mei 2017

100 Likes!
Hoera, alweer 100 likes voor
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen.

heel erg bedankt allemaal

April 2017

Ons nieuwe logo! En een echte flyer!

April 2017

Costerweg, here we come!
Geweldig, 2e Paasdag hadden we een
bijna helemaal droge dag. Met allemaal
leuke spulletjes op de kraam hebben wij
een opbrengst van € 253 voor Stichting
Hulpgroep Laag Inkomen bijeengebracht.
Iedereen die ons spulletjes gegeven heeft
super bedankt! En natuurlijk alle kopers!

Wij wensen jullie een vrolijk Pasen

April 2017

Coop bedankt!
Met dank aan Coop Culemborg
en Geldermalsen hebben wij
onze leden op Paasavond nog
flink kunnen verwennen met
verse broodjes, verse groente en
fruit, salades, kaas etc.
Echt weer super .

April 2017

Help ons
helpen

Facebookpagina wordt gemaakt
Welkom op bij Stichting Hulpgroep Laag Inkomen
Stichting Hulpgroep Laag Inkomen is opgericht voor mensen die om verschillende
redenen nauwelijks aan de eerste levensbehoefte voor zichzelf of hun gezin kunnen
komen. Denk aan vers en houdbaar voedsel, toiletartikelen, verzorgingsproducten
etc. Ook kan deze groep mensen de reparatie of vervanging van een kapot
huishoudelijk apparaat niet of nauwelijks bekostigen. Wij verzorgen wekelijks een tas
met aanvullende boodschappen.
Bent u of kent u iemand in zo’n situatie, dan kan u of
die gene zich aanmelden voor bij onze Stichting.
Wilt u de Stichting met donaties (financieel of in
natura) steunen, of weet u iemand die dit kan en wil,
stuur dan een mail naar info@SHLI.nl want wij willen
ons graag voor deze groep mensen kunnen blijven
inzetten.
U kunt doneren op NL69 INGB 0007 6913 63
ten name van Stichting Hulpgroep Laag Inkomen
Hartelijk dank !

