Voor verdere info over dit project, zie www.stichtingdegelevlieger.nl

Chinees nieuwjaar diner

de Gele Vlieger

Chinees Charity Diner
Wij nodigen jullie hierbij uit om lekker Chinees te
komen eten voor het goede doel. In een Chinees
restaurant in Sint-Oedenrode staat er heerlijk warm
traditioneel Chinees eten klaar en kun je een
gezellige avond beleven met familie, vrienden,
kennissen en/of mede-adoptieouders.
Met de opbrengst bieden jullie veelal kansarme
gehandicapte weeskinderen in China, een
toekomst in het foster-home van Baihua-kids.

Een warm nest en een liefdevol thuis.
Datum:

17 februari 2018
vanaf 19:30 uur. zaal open 19:00 uur

Deze avond wordt georganiseerd
door:

Stichting
de Gele
Vlieger*
Gastvrouw
en
Gastheer :
Corina Krans en
Hans Martens

Prijs per persoon:

€ 25,00
Traditioneel eten, excl. drankjes

Hiervan gaat ± 50 %
naar China!

In samenwerking met:
Restaurant Happy Garden, Monseigneur Bekkersplein 8 te Sint-Oedenrode.
Aanmelden:

©® 2005-2018

Meld u aan via mail tuincentrumkrans@kpnmail.nl of klik op de button
“Aanmelden”, om je direct aan te melden. Of vul het aangehechte
inschrijfformulier in en maak € 25,00 p.p. over naar:
Raborekening
NL 65 RABO 031.5049.065
t.n.v.
STICHTING DE GELE VLIEGER
Woonplaats
RANDWIJK

Deelname wordt schriftelijk bevestigd.

Aanmeldformulier Chinees Nieuwjaar Diner

Wilt u samen met ons het verschil maken en
helpen de kinderen in China een Thuis te geven?
Vul onderstaand formulier in of meld u aan via onderstaand mailadres:
tuincentrumkrans@kpnmail.nl

Naam…………………………………………………....Dhr./Mevr.*
Adres…………………………………………………………………
Postcode + Woonplaats……………………………………………...
Telefoonnummer…………………………………………………….
Aantal personen……………………………………………………...
Bankrekeningnummer ……………………………………………...
Ten name van………………………………………………………...
Geboortedatum………………….……………………………...........
E-mailadres………………………………………………………......
Halfjaarlijks nieuwsbrief

Ja/Nee*

* doorhalen wat niet van toepassing is

O Eenmalige machtiging
Ik verleen hierbij een machtiging aan Stichting, De Gele Vlieger om van mijn rekening het genoemde bedrag
van € 25,00 per persoon af te schrijven voor donatie en steun hiermee de veelal kansarme gehandicapte weeskinderen
in China. Wanneer ik het niet eens ben met de afboeking kan ik het bedrag binnen een termijn van 30 dagen laten
terugboeken.

O Ik maak het bedrag van € 25,00 per persoon zelf over naar:
Bankrekening :
T.n.v.:
Woonplaats :

NL 65 RABO 031.5049.065
STICHTING DE GELE VLIEGER
RANDWIJK

Dit formulier opsturen naar: Tuincentrum Krans
p/a Schijndelseweg 65, 5491 TA Sint Oedenrode

© 2004-2012 Projecthulp China

Handtekening:

Datum:

……………………………

…………………………

*met speciale dank aan: Chinees Restaurant Happy Garden – Sint-Oedenrode.

