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Kort nieuws 
Wij vinden het leuk om te zien hoe Huis3 wordt omarmd door Hardinxveld-Giessendam. Wij merken dat Huis3 
steeds meer naamsbekendheid krijgt en dit helpt bij het inzamelen van geld.   
 
Heel Hardinxveld Helpt 
Zoals al eerder te lezen in onze nieuwsbrief geven wij een kort overzicht over een aantal acties die zijn gestart 
voor Huis3.  
Jens en Lotte zijn onder begeleiding van moeder Annet in de rage Pop-its gesprongen. Zij hebben door Pop-its 
te verkopen een fantastisch bedrag van € 1.844,52 opgehaald!  
De tompoucen actie van Joris en Daphne heeft zelfs het Kompas gehaald. Zij hebben € 475,- opgehaald. En de 
tompoucen waren heerlijk.  
Fenne koekjesfactory heeft € 522,- opgebracht. En het is wel leuk om te melden, dat dit pas de eerste bakronde 
was van Fenne. Naast het fantastische bedrag, willen wij ook nog wel even melden dat de smaak van 
uitzonderlijke kwaliteit was. Wij kunnen niet wachten op de volgende bakronde. En volgens mij zijn wij niet de 
enige.  
De al eerder genoemde flessenactie van de groepen 1/2A en 4B van de Rehobothschool heeft maar liefs  
€ 130,75 opgebracht. Een schitterend resultaat. Wij zijn benieuwd welke groepen van welke school dit 
prachtige bedrag weet te overtreffen.  
 
Maar er zijn momenteel ook nog lopende acties.  
Karlijn verkoopt zelfgemaakte armbandjes voor Huis3 en probeert zo met haar eigen slogan Heel Hardinxveld 
Hip, iedereen een hippe armband te bezorgen.  
Ook de familie Van Middelkoop is aan het actievoeren. Dit doen zij niet met 1 actie, nee ze doen gelijk mee met 
2 acties. Moeder Lida verkoopt foam vliegtuigen en zoon Jelle verkoopt bloemenzaden, zodat het feest wordt 
in iedere tuin.  
Ook is het leuk om te vertellen dat Wijk 3 van de Bron op donderdag 13 mei a.s. ijsjes gaat verkopen voor 
Huis3. Het assortiment zal bestaan uit verpakt roomijs en waterijs. Ga je deze dag lekker fietsen of wandelen, 
kom dan gezellig een ijsje eten op Binnendams 16 te Hardinxveld-Giessendam.  
 
Wil jezelf ook in actie komen, meld je actie dan aan via onze website www.huis3.nl.   
 
Donaties 
Zoals hierboven al vermeld krijgt Huis3 steeds meer naamsbekendheid en dit helpt enorm met het inzamelen 
van geld. Waar wij 4 weken geleden trots konden melden dat wij € 10.860,00 op te teller hadden staan. 
Kunnen we nu bekendmaken dat wij al ruim 40% van ons streefbedrag hebben opgehaald. Ben je benieuwd op 
hoeveel te teller nu staat? Op onze site wordt de teller dagelijks bijgewerkt.  
 

Opgehaald 
€ 22.341,00 

Streefbedrag 
€ 50.000,00 

  
 

 
 

 

 
Tot slot  
Het blijft bijzonder om te zien hoe mensen meeleven, in actie komen en doneren. Waar wij hadden gehoopt op 
een goede start, kunnen wij zeker wel spreken een wereldstart. Usain Bolt is snel op de 100 meter, maar hier 
zou die toch een gaatje moeten laten. Het is mooi om te zien dat wij dit samen doen, want samen zijn wij 
sterker dan kanker! 
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