
Help ons en MUS!
Wij zijn René van der Vlies van SBA Beveiliging B.V. uit Nieuwegein en

Marcel van der Sluijs van Hermeta B.V. uit Asperen en vragen jullie steun voor een goed doel waar wij, door
middel van fundraising, geld voor inzamelen. 

 
ONS DOEL

Het doel is de nog te bouwen wooneenheid van Stichting MUS (Maatschappelijk - Uniek - Sociaal). 
Dit doel is in 2018 uitgeroepen tot beste Leerdamse burgerinitiatief. 

WAT GAAN WIJ DOEN?
Wij gaan onze bijdrage leveren door het rijden van een rally door Europa.

Daarnaast gaan we een kookboekje uitbrengen en daar hebben wij jullie hulp bij nodig.
Voor slechts € 5,00 kunt je dit kookboekje 'Bakken met Delano - deel 1' bestellen. 

Alle recepten in dit boekje hebben we samen met chef-kok Delano Latupeirissa gemaakt zoals je op
bijgaande foto kunt zien. Dit mooie boekje gaat niet alleen over bakken maar ook over samenwerken en

hoe je met wat aandacht voor elkaar tot iets moois kunt komen ook als er een lichamelijke of
verstandelijke beperking in het spel is. 

HOE KUN JE ONS HELPEN?
Door zoveel mogelijk boekjes van ons te kopen!

Het boekje is een leuk geschenk maar ook een mooie aanvulling in het jaarlijkse kerstpakket. 
Bakken is immers helemaal in en rondom dit boekje kun je bijvoorbeeld een leuk bakpakket samenstellen.

VRIJWILLIGE BIJDRAGE
Mocht je geen kerstpakketten geven en geen boekjes willen kopen maar
ons wel graag willen steunen dan zijn we ook heel blij met een vrijwillige
bijdrage. 
Deze bijdrage kun je overmaken op één van de hieronder genoemde
rekeningen:
SBA Beveiliging B.V. - rekening NL92 INGB 0004.4786.00
Hermeta Groep B.V. - rekening NL28 ABNA 0559.4496.90
onder vermelding van: donatie MUS Leerdam

MEEDOEN? 
Geweldig! Het boekje zal naar verwachting medio oktober leverbaar zijn. 

Laat ons vóór 30 september 2019 weten hoeveel exemplaren wij voor je mogen bestellen. 

WE HOUDEN CONTACT! 
We gaan dit avontuur met elkaar aan dus natuurlijk houden we je op de hoogte van onze ervaringen

tijdens de rally en uiteraard informeren je over de opbrengst die we met elkaar voor dit geweldige doel bij
elkaar gaan brengen.

 
Wil je meer lezen over MUS ga dan naar de website www.musleerdam.nl

 
Wij danken je voor de aandacht en hopen op je medewerking! 

 
Met hartelijke groet, 

René van der Vlies & Marcel van der Sluijs 


