Wist u dat:
Wist u dat:
• een vijftal dertigers alles uit de kast trekken om zoveel geld in te zamelen voor het KWF.
• Mark ondertussen al 40 jaar is en wij dit snel hebben aangepast op onze website.
• bij één op de drie personen in Nederland de diagnose kanker wordt gesteld.
• deze dertigers en Mark daarvoor op 18 maart 2021 “Huis3” hebben opgericht.
• drie van hen zich voor één week in een houten keet laten opsluiten
• iedere Huis3-bewoner zijn / haar motieven vertelt op www.huis3.nl voor deze opsluiting.
• de week van de opsluiting is gepland van 24 juni 2022 tot 1 juli 2022.
• deze keet geplaatst wordt in Hardinxveld, Steek (3372 XX)
• alle Huis3-bewoners daar minimaal één volledige week vakantie voor opofferen
• alle Huis3-bewoners best wel wat support van u kunnen gebruiken in deze week.
• Huis3 staat voor: “Heel Hardinxveld Helpt”
• Huis3 ook staat voor: “Heel Holland Helpt”
• Huis3 het streefbedrag heeft gezet op minimaal € 100.000,--.
• Huis3 op de site www.huis3.nl alle tot nog toe gevoerde acties heeft staan.
• Huis3 per 19 oktober 2021 al € 43.715,-- heeft gescoord.
• Huis3 hun werkgebied heeft verlegd van Heel Hardinxveld Helpt naar Heel Holland Helpt.
• Huis3 op 1 juli 2022 het eindbedrag gaat overhandigen aan het KWF
• u op www.huis3.nl altijd kunt zien wat de actuele financiële stand van Huis3 is.
• u via de link: https://acties.kwf.nl/fundraisers/Huis3 een donatie kunt doen.
• deze link een standaard-donatie aangeeft van € 50,-- maar ……
• u dit bedrag altijd kan aanpassen (zowel naar beneden, maar ook naar boven …..)
• u ook kunt doneren via het rekeningnummer van Stichting Huis3 NL43 RABO 0367 3356 62.
• wij u vriendelijke (doch dringend) verzoeken om dit bericht, na uw donatie, te delen / door te
mailen of te appen aan uw familie / vrienden / buren / collegae
• wij het op prijs stellen als die familie / vriend(in) / buur / collega dit bericht ook weer deelt, door
mailt of appt naar diens familie / vriend(in) / buur of collegae, enz. enz.
• als u niets kan doneren wij het op prijs stellen als u dit bericht toch deelt, door mailt of appt naar
uw familie / vriend(in) / buur of collegae.
• wij het, mede namens het KWF, bijzonder waarderen als u ons steunt !!!
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