
Kort nieuws 
Op 11 februari passeerde wij de € 75.000,- …….  
Iedereen die daar al aan bijgedragen heeft: DANK!!!  

      -kanaal 
Weten waar Huis3 komt te staan?? Ga dan naar onze website www.huis.nl. Op onze homepage staat een combi-filmpje: van 
de behaalde € 75.000,- en een impressie van de bouw en locatie van Huis3. 
Ook kunt u op onze website een link vinden naar ons YouTube kanaal. Hierop zijn vooralsnog een aantal filmpjes te vinden, 
maar in de aanloop van Huis3 zullen hier meer filmpjes te zien zijn.  
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Tussenstand               

€78.192,- 

NIEUWSBRIEF 

jaargang 2 

nr. 3 Extra nieuws 
Op 5 februari stond er in AD Rivierenland en AD de Dordtenaar 
een artikel over Huis3 met het de aanhef “een therapie tegen 
kanker kost al gauw € 60.000,--“.  
 
Het Kompas van 16 februari besteedde uitgebreid aandacht aan 
de behaalde € 75.000,-. Vanaf maart zullen wij wekelijks een 
item in Het Kompas krijgen.  
 
Wekelijks hebben we een item op MerweRTV. De afgelopen 
weken hebben de Huis3-bewoners daar hun motivatie kenbaar 
gemaakt. 

Tot slot  
“Dit is toch ongelofelijk Bert...” Dat waren de woorden die de 35-jarige  
schaatsster Ireen Wüst herhaalde, nadat ze in Peking geschiedenis 
schreef door als eerste sporter bij vijf Winterspelen op rij olympisch 
goud te veroveren. Laten wij vrijdag 1 juli 2022 ook met deze woorden 
Huis3 uitkomen… dit is toch ongelooflijk Hardinxveld!  

Donaties 
Zoals hierboven al       
benoemd hebben we 11 
februari de mijlpaal van   
€ 75.000,- behaald. We 
zijn er deze maand zelfs 
ruim overheen gegaan. 
We hopen deze lijn door 
te trekken…. op naar de 
volgende mijlpaal! 
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 Heel Hardinxveld Helpt 
Wij roepen iedere keukenprins(es) op, een Huis3-cake of een Huis3- taart te bakken en deze 
binnen zijn of haar familie- / buren- / kennissen- / vriend(inn)en- of collega kring tegen opbod te 
verkopen of te verloten. Deze bak- / verkoop- / verlotingsactiviteit is wat ons betreft niet een-
malig. Vraag of je familie / buur / kennis / vriend(in) of collega dit een week later voor Huis3 
doet. Het behoeft geen betoog dat de opbrengst gedoneerd dient te worden aan Huis3. Tot op 
dit moment heeft deze actie € 999,-- opgeleverd.  

Bedrijven 
Speciaal voor bedrijven hebben we ruimte op de website om bij         

sponsoring uw logo te publiceren. Ook kan dit op onze social media.                 

Klik even op deze pijl als je meer wilt weten! En tip gerust bedrijven over 

deze mogelijkheid! 


