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4& de
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Stichting denbi

Het doel

van deze actie
Denbi

De opbrengst van de actie van dit jaar is onder andere de opleiding van Aberash tot echocopist. Aberash
werkt vanaf 2016 voor Stichting Denbi. Samen met

..

ethiopie.nl
hulp aan

Berdien Coster zet zij zich in voor eerlijke zorg, voor
iedereen en vooral voor de meest kwetsbaren.
Een echo-onderzoek is onmisbaar voor de zwangere
vrouwen. Aberash is hiervoor 10 jaar geleden getraind
door Nederlandse verloskundigen.Om de kennis van
Aberash op peil te houden, is het belangrijk dat zij
hiervoor opnieuw een bijscholing krijgt.
Het is in Ethiopië niet mogelijk een echo-cursus te
volgen. We hebben een hogeschool in Nederland
gevonden die deze cursus op locatie wil aanbieden en
een Engelstalig diploma kan uitgeven. De kosten voor
deze cursus zijn 10.000 euro. Helpt u mee om deze
opleiding voor Aberash mogelijk te maken?

Samen kom je verder...
Ook dit jaar hebben we weer een
eindejaarsactie. Dit jaar zelfs op 2 data!
Naast de heerlijke oliebollen van de warme
bakker verkopen we dit jaar nog veel
meer dingen, zoals snoep, kip en noten.
Bekijk alle producten en aanbieders op de
achterzijde van deze flyer.

Bestellen

Afhalen

Bezorgen (gratis)

Bestellingen voor 4 december
kunt u doorgeven tot uiterlijk
23 november!

Afhalen: Op 4 en 31 december
kunnen de bestellingen worden
afgehaald op het parkeerterrein
van de ‘Smeerput’. Kruispunt
Wesselseweg/De Spil.
Tijdstip: Tussen 10:00 en 14:00

Binnen een straal van 15 km.
(Kootwijkerbroek). Als u daar
gebruik van wilt maken geeft
dat aan op de lijst. (Wekerom,
Barneveld, Lunteren, Stroe,
Harskamp, De Valk, Voorthuizen en Ederveen

Bestel eenvoudig via hulpaanethiopie.nl

Productenlijst

Denbi
..

ethiopie.nl
hulp aan

4 & 31 december
10 stuks Olieballen
in een zak

Appelbeignets per stuk

€8,00

€1,50

Eieroom
€6,50

alleen op
r
31 decembe

Krentenbrood

€6,50

Jonge kaas (per kg)

€10,50

Suikerbrood

€4,50

Jong belegen kaas

€11,50

Notenmix gezouten

€2,80

Rijstcracker notenmix

€2,80

Amaryllis No Water
Flowers Waxz

Chocomix fijn

€2,80

€8,95

10 Rollen snoep

Brownie pakket (zelf bakken)

€6,00

€5,50

Kiprollade 1 KG

€10,00

Gegrilde borrelhap 500 gr
zak voor in de magnetron

€5,00

Grillworst ± 325gr

€3,50

Erwtensoep

€5,50

Shoarma pakket
5 broodjes + saus

€6,50

Gourmetschotel
voor 4 personen

€25,00

Groot Bijbels
Dagboek

De Heilige
Oorlog

De Bijbelse
Geschiedenis

‘Zelfs vind de
mus’ (dagboek)

€10.00

€19.50

€19.50

€10.00

De bestellingen voor 4 december
kunt u doorgeven tot uiterlijk 23
november op onze website.
Bestellen voor 31 december kan
vanaf 6 december tot uiterlijk 20
december op de website.

bestel nu op: hulpaanethiopie.nl

