
 

Stichting Huis3          KvK  8222 7543   
huis3.kwf@hotmail.com        www.huis3.nl  
  

         Nieuwsbrief  
JAARGANG 1 – APRIL 2021, NUMMER 2 
 
Kort nieuws 
Na maanden van voorbereiding was het 18 maart eindelijk zover. Stichting Huis3 is per 18 maart officieel 
notarieel geregistreerd en is eveneens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wellicht heeft u de start 
hiervan gesignaleerd via de krant of op sociaal media. In Het Kompas heeft een leuk stuk gestaan. Heeft u dit 
nog niet gelezen? Dan kunt u dit terugvinden op onze Facebookpagina.  
 
Heel Hardinxveld Helpt 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is te lezen, hopen wij met de actie Huis3 heel Hardinxveld in beweging te krijgen. 
Het is fantastisch om te zien dat mensen daar nu al gehoor aangeven. Even een korte opsomming van wat 
acties.  
Eli heeft door madeliefjes te plukken en te verkopen € 25,25 opgehaald. 
Amber en Christie hebben met hun zelfgeorganiseerde online bingo een bedrag van € 200,- opgehaald. Een 
leuk detail van deze online bingo: iedereen had prijs! 
Femke heeft door cupcakes te verkopen een fantastisch bedrag van € 1.300,- opgehaald! Er werden maar liefst 
892 cupcakes verkocht.  
De Rehobothschool is een flessenactie gestart. De groepen 1/2A en 4B bundelen de krachten samen en gaan 
tussen 7 en 21 april lege flessen inzamelen.  
Op Koningsdag verkopen Joris en Daphne heerlijk oranje tompoucen (Bakker van der Grijn). Wil je deze 
bestellen, kijk dan snel op onze Facebookpagina of op Instragram.  
 
Naast bovenstaande acties zijn er nog veel meer mensen in beweging gekomen. Neem snel een kijkje op onze 
website www.huis3.nl en zie welke acties er nog meer lopen. Wil jezelf ook in actie komen, meld je actie dan 
aan via onze website.  
 
Kom jij ook in beweging voor Huis3? 
Naast een actie te starten om bijvoorbeeld iets te verkopen, kan je natuurlijk ook fysiek in beweging komen 
voor Huis3. Je kan jezelf een doel stellen en je hiervoor laten sponsoren. Om dit sportieve doel te bereiken, 
dient er natuurlijk getraind te worden en hoe kan je dit beter doen dan in een Huis3 shirt. Naast deze mooie 
shirts, helpen jullie Huis3 ook zichtbaar te worden in Hardinxveld (en omstreken voor de lange afstandslopers). 
Wil je nu gewoon lekker wandelen in een Huis3 shirt mag dit natuurlijk ook. Kijk op onze website voor de 
verschillende modellen.  
 
Donaties 
Wij zijn trots om te melden dat al zoveel bedrijven en mensen gedoneerd hebben via www.huis3.nl of via onze 
actiepagina. Met nog ruim 15 maanden te gaan, hebben wij al meer dan 20% van ons streefbedrag opgehaald.  
Geld wat hard nodig, want nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland de diagnose kanker. Ben je 
benieuwd op hoeveel te teller nu staat? Op onze site wordt de teller dagelijks bijgewerkt.  
 

Opgehaald  
€ 10.860,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Dat wij dankbaar zijn voor deze mooie start van Huis3, de donaties, voor alle mensen die in beweging zijn 
gekomen en nog in beweging willen komen, mag duidelijk zijn. Met elkaar kunnen we iets moois bereiken. 
Samen zijn wij sterker dan kanker! 
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