Vleesactie 2020
VERS van de AMBACHTELIJKE slager.
Wilt u met kerst geen plofkip of kiloknaller op uw bord, maar kiest u voor een eerlijk stukje vlees.
Wilt u bij de slager niet achter de lange rij met wachtende mensen aansluiten, mede omdat
het advies van de overheid is, dat we zoveel mogelijk drukke plaatsen moeten vermijden.
Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij maken het u n.l. erg gemakkelijk.
U bestelt uw vlees bij ons en het bestelde wordt veilig bij u aan huis bezorgd.
Misschien had u eerder al de plannen gemaakt, om met de komende feestdagen,
gezellig met uw kinderen, ouders, vrienden of familie, te gaan gourmetten of fonduen.
Dat kan dit jaar waarschijnlijk alleen in kleine kring.
We leveren de gourmet en fondue schotels per persoon, dus dat is het probleem niet.

Ook is het leuk om aan iemand een vleespakket cadeau te geven.
Dit jaar eens iets anders op tafel? We hebben we ook een heerlijk Tapaspakket en Sparerribs in het assortiment.

Wij bieden u dit alles aan, zodat door ons de verre naaste in Nicaragua verder geholpen kan worden.
Door het gevaar op besmetting door Covid 19 en 2 verwoestende orkanen, is daar n.l. veel geld voor
noodhulp nodig.
Besloten dat u ons wilt steunen? Bestel dan het vlees voor de komende kerstdagen bij ons.
We zien uw bestelling graag, doch uiterlijk DV maandagavond 21 december 20:00 uur, tegemoet.
Lever uw bestellijst in bij de families:

P.Schop - Marslaan 75 / Mevr. Schop – W.van Zijlstraat 18 / P.v.d.Boogaard – Christineweg 7 /
J.de Ruiter – Schokkerstraat 7 / Bloembinderij Rozemarie - Hoekstraat 2 - Streefkerk.
Of per mail naar: actievoornicaragua@gmail.com
Of bestellen per telefoon: 06 12659522.
Uw bestelling wordt D.V. in de middag van Donderdag 24 december bij u thuisbezorgd.
Contant afrekenen mag nog steeds, maar wij eerbiedigen alle maatregelen van het RIVM, dus behoord het
vooraf en digitaal betalen bij ons ook tot de mogelijkheden.
Vraag ons om een betaalverzoek of maak het bedrag van uw bestelling over op IBAN nummer
NL40RABO0175208204 o.v.v. uw naam en adres.

Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is één van de armste landen - van Midden-Amerika en behoort zelfs tot de armste landen van de wereld.
Omdat vanwege COVID 19 het afreizen naar Nicaragua word afgeraden, bestaat die hulp dit jaar uit het
geven van noodhulp aan de gemeenteleden van de kerken waar wij mee samenwerken.
Ondersteuning geven bij het onderwijs aan jongeren en kinderen, kan gelukkig nog steeds doorgaan.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!
Namens de actiecommissie.
Email: actievoornicaragua@gmail.com | mobiel: 06 12659522

Kijk ook eens op onze website www.actievoornicaragua.nl
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