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Lieve vrienden van Familia, 

 

We zien het allemaal. Het kriebelt….het wriemelt…..het krioelt overal om ons heen! 

Maar ook kriebelt het van binnen. Bij het bestuur van de Stichting Familia Nederland in ieder geval 

en we hopen dat dit bruisende gevoel er ook bij jullie is. Mocht dat nog niet het geval zijn, lees dan 

deze extra nieuwsbrief goed. Want we gaan weer lopen, rennen, fietsen! 

In deze nieuwsbrief speciale aandacht voor 

De Dam tot Dam Sponsorloop 2015 

Nieuws en foto’s van Familia India 

Bollywood in de Jordaan 2015 

Leest u graag? 

 

Dam tot Dam Sponsorloop 2015 

De sponsorloop heeft vorig jaar een gigantische opbrengst van 21.235,11 euro gegeven. In de 

vorige nieuwsbrief hebben we in de beperkte ruimte van wat A4-tjes verslag gedaan van het 

enorme enthousiasme en plezier waarmee dat tot stand kwam. Zouden we dit succes samen  kunnen 

evenaren? Laten we het gewoon proberen! 

De inschrijving vindt alleen plaats op 11 april, niet ervoor en niet erna! 

Daarom willen we eerst zo snel mogelijk van je weten of je (weer) meedoet en aan welk onderdeel.  

Als dat bekend is kunnen we de organisatie op 11 april laten weten welke teams er gevormd worden 

voor Familia.  

Hoe gaan we dit organiseren?  

Elke vriend van Familia ontvangt binnenkort een e-mailtje met het verzoek dat te willen 

beantwoorden met de namen van deelnemers en het onderdeel.  

Dan iets over de startgelden...... 

Vorig jaar was het bestuur in de fortuinlijke omstandigheid om het startgeld voor de deelnemers 

te betalen. De reden was om daardoor heel veel mensen op de been te krijgen voor Familia. Dat is 

zoals bekend heel goed gelukt! Dit jaar kunnen we ons dat niet permiteren. Nu vragen we of jullie 

het startgeld zelf willen betalen.  

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://wallpaperswide.com/download/yellow_crocus_flowers-wallpaper-1440x900.jpg&imgrefurl=http://wallpaperswide.com/yellow_crocus_flowers-wallpapers.html&h=900&w=1440&tbnid=orzGl4umT3uh9M:&zoom=1&docid=AZxJn9Qgen7nXM&hl=nl&ei=2PMHVYHmCcnlavDngNgK&tbm=isch&ved=0CHsQMyg8MDw


Op  http://www.damloop.nl/  vind je alles over dit fantastische evenement. Maar hieronder hebben 

we een overzicht geplaatst dat voor dit moment belangrijk is om te weten. 

* De Damloop by Night vindt plaats op zaterdagavond 19 september. Het inschrijfgeld 

bedraagt € 27,75. 

* Mini Dam tot Damloop in Amsterdam-Noord op zondag 20 september. Afstanden zijn 1 km 

en 1,8 km. Meedoen kost € 2,50 per deelnemer.  

* Mini Dam tot Damloop in  Zaandam op zondag 20 september. Afstanden zijn 0,6 km en 2,2 

km. Meedoen kost € 2,50 per deelnemer. 

* De 10 Engelse Mijl (16,09 km) vindt plaats op zondag 20 september 2015. Het 

inschrijfgeld bedraagt € 24,00 voor losse kaarten. 

Jan, de 24 euro zijn voor losse kaarten. Als deelnemer aan een Goede Doelenteam betaal je 

kennelijk 38,50 euro (een team als geheel betaalt 385 euro). Hoe moeten we dit aan de man 

brengen?? Kun jij dit formuleren? 

* Dam tot Dam Wandeltocht op zaterdag 19 september. Deelnemers aan de 9, 18, 26 en 40 

km gaan voor het Paleis op de Dam in Amsterdam van start. Geen deelnamekosten (??????) 

* Dam tot Dam FietsClassic op zondag 20 september. Deelnemers kunnen bij deze klassieker 

kiezen uit afstanden van 40, 60, 105 en 145 km. Het inschrijfgeld per persoon bedraagt  € 

13,00 (ongeacht de afstand die gefietst wordt). 

Laat je sponsoren! 

In vorige versies van de Dam tot Dam 2015 was er naast de fysieke uitdaging en inspanning ook nog 

een ‘’mentale uitdaging” gaande. Wie wist zich te laten sponsoren? En wie van het team wist het 

meeste sponsorgeld binnen te halen? We hopen dat er weer veel in beweging gaat komen op dit 

gebied! 

We hebben een contract met  

Dat is een organisatie waarbij je het werven van sponsoren kunt stroomlijnen wat je veel werk uit 

handen neemt. Kijk op  http://nl.alvarum.com/  en het wijst zich vanzelf. 

Mogen we weer rekenen op een tomeloze inzet? 

Nieuws en foto’s van Familia India 

Over inzet gesproken. Hier ver vandaan, in 

kilometers, maar zo nabij in gevoel, wordt ook hard 

gewerkt.  In de nieuwsbrief van december 2014 

konden we melden, en op wat foto’s laten zien, dat 

er gewerkt aan de bouw van de 2e vleugel. Toen nog 

de begane grond. Inmiddels zoekt men het hogerop 

en is begonnen met de 1e etage. Hier wat foto’s die 

ons recent door KC Thomas zijn gestuurd. Er wordt 

http://www.damtotdamfietsclassic.nl/files/2012/02/logo-alvarum.png
http://www.damloop.nl/
http://nl.alvarum.com/


gebouwd aan de vleugel die haaks op de bestaande vleugel komt. Je ziet uit de bestaande vleugel 

het betonijzer daarvoor nog uitsteken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergens zijn twee betonmolentjes te zien. 

Verder is alles handwerk. Nou ja, zonder handen gaat het ook……(rechtsboven). 

Hier wordt met onze steun gewerkt aan een goede toekomst! 

  



Bollywood in de Jordaan 2015 

Mocht u op Koningsdag in Amsterdam verzeild raken 

dan is het de moeite waard om ook even naar de 

Korte Prinsengracht te lopen. Want daar zal Familia 

Nederland present zijn in de vorm van het 

"Bollywood in de Jordaan" festijn.  

En een bezoek is al helemaal een absolute must als u 

voor een habbekrats uw garderobe wilt vernieuwen 

of uitbreiden met uitsluitend eerste klas couture. 

Birgitta is de sterke vrouw achter, naast en voor een 

groep deskundige vrouwen die op het gebied van 

mode op hoog niveau staan. Zij hebben zich verenigd 

in "Je Goei Goed" en verzamelen mooie kleding die 

mensen weg doen. Met alle respect, maar geen 

"zeemannetjes". 

Birgitta heeft ons gevraagd om je kledingkasten eens 

goed te inspecteren om te zien of er nog iets in 

hangt of ligt dat niet meer gedragen wordt en dat in 

te leveren bij "Je Goeie Goed". 

We willen 2 adressen noemen waar je kleding kunt inleveren maar we kunnen het ook bij je op 

komen halen. 

In Amsterdam bij Jan de Visser, Frans Halsstraat 84,  jan@encon.nl 

in Almere bij Leny Aalst, Bredaweg 46.    lenyaalst@gmail.com 

Neem even contact op als je iets wilt komen brengen of om een afspraak te maken voor ophalen.  

 

Leest u graag? 

Bestel je wel eens een papier boek of een e-book?  

Probeer dat eens bij http://www.youbedo.com  .  

YouBeDo is een webwinkel dat goede doelen wil ondersteunen. Stichting Familia Nederland heeft 

een overeenkomst met YouBeDo gesloten waardoor 10% van elk aankoopbedrag naar Familia gaat. 

We hebben er al ervaring mee. Het loopt gesmeerd en de euro'tjes druppelen binnen. 

Dus vrienden: LEES! 

 

Bedankt voor jullie aandacht en goede gaven tot nu toe. We gaan elkaar weer ontmoeten op 

enigerlei plek. Voor nu, hartelijke groet 

jan@encon.nl
lenyaalst@gmail.com
https://www.youbedo.com/


Carla, Leny en Jan  

 

Stichting Familia Nederland 

Triodosbank  78.68.29.745 

 

http://www.familianederland.nl 

 

http://www.familiaindia.org  voor heel veel meer en actuele informatie. 
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