Bestuursbericht.
Met de zomervakantie in zicht sturen wij u deze
zomerse groet. Zoals in eerdere nieuwsbrieven
is aangegeven was het bestuur op zoek naar
nieuwe bestuursleden. In de vorige nieuwsbrief
heeft Jenny Potappel zichzelf aan u voorgesteld.
In deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat
ook Jacqueline Vrieling zich heeft aangemeld als
bestuurslid. In een latere nieuwsbrief zal zij
zich aan u voorstellen. Met beide aanmeldingen
hebben wij weer een compleet bestuur en daarmee zijn wij natuurlijk erg blij.
Op de achterzijde van de vorige nieuwsbrief
stond een uitnodiging voor de Moebius contactdag van 13 september 2014. Wellicht is die uitnodiging aan uw aandacht ontsnapt. U kunt zich
nog steeds aanmelden voor deelname aan deze
dag.

BNN oproep: The un-dateables
Omroep BNN is op zoek naar vrijgezelle mensen
met een beperking, die mee willen doen aan hun
programma: “The undateables” :
Voor een nieuw seizoen van het BNN-programma
‘The Undateables’ zijn wij op zoek naar mensen
met een beperking die wij mogen volgen in hun
zoektocht naar mogelijke liefde. Wij willen met
het programma laten zien dat het om de persoon
gaat en dat iedereen een partner moet kunnen
vinden.
Wij zijn op zoek naar vrijgezelle mensen met
een beperking tussen de 18 en 40 jaar die open
en eerlijk over hun leven en de liefde durven te
praten. In het programma maken we een mooi,
positief portret over het dagelijkse leven van de
kandidaat. Daarna gaan we, in samenwerking met
een professioneel dating bureau, op zoek naar de
ideale partner.
Als u hieraan mee zou willen werken, of verdere
vragen hebben over het programma dan kunnen
jullie bellen naar: 035 6774690 of een mail sturen naar : undateables@zodiaknederland.nl.
U kunt ook informatie vinden op de website van
BNN:

http://programma.bnn.nl/48/the-undateables/home

Het voorlopige dagprogramma blijft ongewijzigd.
De kosten bedragen, zoals eerder vermeld, 15
euro p.p. inclusief toegang tot het dierenpark,
aangekleed welkomstdrankje en lunch met bijbehorende drankjes. Voor 6,50 per voertuig kunt u
ook een parkeerticket bestellen.
U kunt zich tot 17 augustus via mail
(info@moebiussyndroom.nl) aanmelden. Graag
het aantal personen vermelden (kinderen van 0
t/m 2 en kinderen van 3 t/m 12).
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 13 sept in
Ouwehands Dierenpark.
Voor nu een fijne zomervakantie.
Namens het bestuur van de Moebius Syndroom
Stichting,
Mandy Haanraads

