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Dit is de nieuwe nieuwsbrief van Huis3. De eerste nieuwsbrief van een
nieuw jaar: 2022! Het jaar van Huis3! Van 24 juni - 1 juli gaat het gebeuren.
De nieuwsbrief vind je voortaan in dit nieuwe uiterlijk om nog beter uit te
leggen waar Huis3 voor staat! Klik op de afbeeldingen in deze nieuwsbrief
voor meer info! Hiermee geven we overzicht van wat er in de afgelopen
periode is gebeurd en wat er nog meer op stapel staat! We hopen de
komende tijd weer mooie donaties van jullie deelacties te ontvangen! Volg
je ons al op Instagram en Facebook? Daar delen we de opbrengsten en alle
updates over de acties!

Veilingen
Op onze website hebben wij een nieuwe pagina Veilingen.
Weet jij een mooi veiling-item? Geef het door aan ons!
De laatste items hebben het volgende opgebracht:
2e huiskamerdiner bij Dorien €200
2x2 business kaarten voor Feyenoord-Sparta €200
1x3 business kaarten Ajax-Zwolle €300
Weekend Audi e-tron GT RS €325
Sportieve uitdagingen
De fietsers van de Alp d’Huez en de Mont Ventroix, zijn in de voorbereiding, zowel
fysiek als financieel. De sponsorbedragen komen al prima binnen! Als de wedstrijdballen weer gaan rollen, gaan we de actie Scoren tegen Kanker opzetten. Elk team
(van welke sportvereniging dan ook) kan dan een bedrag per score (laten sponsoren
en) doneren voor Huis3!

We gaan 2022 in met
een prachtig bedrag van
€67.447!
Dank jullie wel voor al jullie
giften en inspanningen ,
waardoor dit werd bereikt!
Op naar de €100.000!

De feiten tot nu toe
In de week van koningsdag ‘21 kwam
het hoogste bedrag per week binnen:
€3590! In de maand december ‘21
kwamen de meeste donaties per
maand binnen, meer dan €13.508!
Er zijn tot nu toe al 412 donaties
gedaan en 63 bedrijven hebben een
logo op de pagina gekocht!

Nieuwjaarsduik gecanceld
Helaas, in verband met de geldende maatregelen geen nieuwjaarsduik maar (hulde aan de creativiteit) een Mid-Summer
duik. Op de dag dat Huis3 echt van start gaat, vrijdag 24 juni,
gaan we inclusief Unox mutsen, erwtensoep en Glühwein alsnog de duik doen waarna we eindigen met een Après-Dive
party bij Huis3.

