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Beste donateurs ,vrienden en belangstellenden van Nijkleaster, 

Na ons eerste jaar Nijkleaster maken we de balans op. Wij zijn erg blij met alle activiteiten in 2013, 

dankbaar voor de deelnemers en gasten, trots op onze vrijwilligers en bestuurders. En we kijken 

natuurlijk vooruit: er komt binnenkort een mooie brochure uit over Nijkleaster, de agenda voor 2014 is 

rijk gevuld en we hopen onze tweede bouwfase (de verbouwing van de voorkerk) in 2014 te kunnen 

realiseren. We zien de toekomst met veel vertrouwen tegemoet! 

Tegelijk maken we ook zakelijk de balans op. Hoe idealistisch we ook zijn, tegelijk moeten we ervoor 

zorgen dat Nijkleaster financieel en organisatorisch stevig staat. Daarom doen we op de drempel van 

2013 het verzoek uw bijdrage als donateur (€ 25 of meer) of vriend (€100 of meer) van Nijkleaster over 

2013 aan ons over te maken wanneer u dit nog niet heeft gedaan. Ook wanneer u nog geen vriend of 

donateur bent stellen wij een bijdrage zeer op prijs. Dit kan als gift worden aangemerkt voor de 

belastingdienst omdat Nijkleaster de ANBI-status heeft.  U helpt ons met het realiseren van onze droom. 

Het bankrekeningnummer van Nijkleaster is gewijzigd en is nu: 054.14.18.440 / NL02ABNA054118440. 

 

Wij wensen u een betekenisvolle kerst toe en 'seine en sûnens' voor 2014. 

 

 

Mei de hertlike groetnis, namens het hele Nijkleaster-team, 

 

 Henk Kroes, voorzitter van de Stifting Nijkleaster 

 

'What counts in life  'Wat yn it libben telt 

is not the mere fact that we have lived.  is net it loutere feit dat wy libbe hawwe. 

It is what difference we have made  It is it ferskil dat wy makke ha 

to the lives of others  foar it libben fan oare minsken 

that will determine the significance  dat de betsjutting  

of the life we lead.'  fan ús libben bepale sil.' 
 

 Nelson Rolihlahla Mandela 


