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NIEUWSBRIEF
VOORAF
De vorige nieuwsbrief was geheel gewijd
aan de biologische tuin De Bundertjes. In
deze uitgave vindt u de informatie van de
afgelopen zes maanden.

Het geheel verliep in een gezellige en
ontspannen sfeer.

JUNIORKAMER PEELLAND
HELMOND
Op 18 mei jl. hebben leden van bovengenoemde kamer een twintigtal kinderen van
klanten van Super Sociaal een onvergetelijke dag bezorgd. Na een bezoek aan
Brownies & Downies in Helmond ging het
met de bus naar Dierenrijk Europa. De dag
werd afgesloten met een bezoek aan de
Mac.
Leerlingen van de Groene Campus vormen
hier een “echtpaar” dat onder de
armoedegrens leeft.

Samen op stap in Dierenrijk Europa
LEERLINGEN VAN GROENE
CAMPUS BEZOEKEN SUPER
SOCIAAL
Op 24 april jl. zijn eerstejaarsleerlingen
van De Groene Campus bij Super Sociaal
zogenaamd komen winkelen. Dit in het
kader van de lessen burgerschapskunde.
Een week eerder had één van onze
vrijwilligers een powerpointpresentatie
voor hen verzorgd.
Ook werd hun rekenvaardigheid op de
proef gesteld door een aantal aan het
winkelen gerelateerde opdrachten.

PROJECT ROC TER AA
De eerstejaarleerlingen van ROC Ter AA
werken tijdens hun lessen aan een project
met als thema armoede. Net als vorig jaar
is daar een rol voor Super Sociaal weggelegd. Op de eerst plaats werd er voorlichting gegeven over Super Sociaal aan de
hand van een powerpointpresentatie.
Daarna zijn de leerlingen komen winkelen
en hebben ze opdrachten uit de praktijk
gemaakt.
Vervolgens werkten ze op vrijdag 15
november mee aan een inzamelingsactie
ten behoeve van Super Sociaal in een
drietal supermarkten; te weten AH XL; AH
Dierdonk en Emté, Helmond West. Daarbij
werd klanten gevraagd één of meer producten te kopen ter waarde van ongeveer 1
euro en die te doneren aan Super Sociaal.
Het betrof producten die buiten het basisassortiment van Super Sociaal vallen.
Deze actie leverde een bedrag aan artikelen
op van Euro 1200,=

SOROPTIMISTEN HELMONDPEELLAND
De vrouwen van serviceclub Soroptimisten
- vakvrouwen die zich inzetten voor de
positieverbetering van vrouwen en kinderen - Helmond Peelland hebben speelgoed
geschonken aan Super Sociaal. Zij wisten
flink wat speelgoed in te zamelen

AURORA SCHENKT BLOEMEN EN
PLANTEN

De planten en bloemen op bovenstaande
foto zijn door kwekerij Aurora uit
Milheeze ter beschikking gesteld. Super
Sociaal kon klanten gratis een bloemetje of
plant meegeven.
Soroptimisten in actie
SPONSORS
Zoals uit deze nieuwsbrief weer blijkt, kan
Super Sociaal rekenen op veel steun vanuit
de plaatselijke bevolking. Omdat het onmogelijk is die alle te bespreken in het
bestek van deze nieuwsbrief vindt u een
opsomming van diverse organisaties die
ons steunden
Truckersday Stiphout;
Samenloop voor Hoop;
Taoitische Tai Chi;
Kinderkamp Stiphout;
Voormalig C100 Mierlo-Hout;
Rondje Helmond;
Superkoopzondag Engelseweg;
De Hoeders van de Brabantse Bokaal,
organisatoren van “De Brabantse Hap”;
Circus Herman Renz;
Missiezusters uit Asten.
WEBSITE
Op onze website www.supersociaal.nl
vindt u meer informatie over ons.

SANTA RUN
Op zaterdagavond 21 december a.s.
organiseert Stichting Marathon Eindhoven
het hardloopevenement Santa Run. Bij de
startplaats komt een stand waar men
houdbare levensmiddelen en natuurlijk
kerstpakketten kan inleveren. Bij de
inschrijving kan ook een financiële donatie
gedaan worden.

KERSTPAKKETTEN
Ook dit jaar zijn kerstpakketten weer van
harte welkom. U kunt pakketten afgeven
bij Super Sociaal Kanaaldijk Noord Oost
82 5701 SB. Ingang Oostende vóór
benzinestation van Tango. Wij danken u
bij voorbaat voor uw bijdrage.

