Beste lezer,

“Een droom die je alleen droomt is een droom.
Een droom die je samen droomt is realiteit.”
Yoko Ono

De Don Bosco Stichting respecteert de wet op de privacy. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op 16 augustus 1815 werd een jongetje, Giovanni, geboren in een
arm gezin in Italië. Een doodgewoon kind in een doodgewoon dorpje, maar met een buitengewone droom. Niets deed vermoeden dat
hij als Don Bosco wereldwijd miljoenen mensen zou inspireren.
JONGEREN ZIJN DE TOEKOMST

In hen leeft onze hoop op een
betere wereld.
Droomfonds Don Bosco creëert
veilige speel- en leeromgevingen
waarin ook de meest kwetsbare
kinderen en jongeren vertrouwen
kunnen tanken.
We omkaderen en vormen
geëngageerde jongeren die als
speelpleinanimator Don Bosco’s
droom doorgeven.

WE HEBBEN UW FINANCIËLE STEUN
HARD NODIG
om de speelpleinen te helpen in
hun werking
om enthousiaste animatoren te
vormen in de geest van Don Bosco

UW GIFT BRENGT DON BOSCO’S
DROOM TOT LEVEN!

BE31 7370 4505 7755

Onze wereld heeft nood aan kinderen en jongeren die dromen van
een betere wereld.
De Don Bosco speelpleinen geven kinderen en jongeren de ruimte
en de kans om hun dromen samen te beleven en zich volop te ontplooien. De dagprijzen houden we doelbewust heel laag. Zo bereiken
we ook de kinderen uit kansarme gezinnen.
Voor de noodzakelijke investeringen in gebouwen, speeltuigen en
vorming doen wij een beroep op milde schenkers. We hebben dit
jaar minimum 25.000 euro nodig voor de belangrijkste investeringen
in de verschillende Don Bosco speelpleinen in Vlaanderen. We hopen
dat u één van de mensen bent die ‘onze’ kinderen en jongeren helpt.
Uw gift aan het Droomfonds Don Bosco is een investering in de
toekomst van onze maatschappij. Uit naam van de kinderen,
de animatoren en Don Bosco dank ik u alvast voor uw steun!
met vriendelijke groeten,

Guido Stoop

droomfonds

Naamsesteenweg 37, 3001 Heverlee

www.droomfondsdonbosco.be

coördinator Droomfonds Don Bosco

DON BOSCO

B E 3 1 7 3 7 0 4 5 0 5 7 7 5 5
K R E D B E B B
DON BOSCO STICHTING
NAAMSESTEENWEG 37
3001
HEVERLEE
DROOMFONDS
2966-mailing.1604114.indd 1

14/04/16 09:13

