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KERST ღBRIEF
Onzen hartenbrief!
Omdat HETGEVOLG u graag op de hoogte houdt van
zijn kloppend hart.

Goede sympathisant van HETGEVOLG,
Hartverwarmend is het, om zo veel respons te krijgen op onze oproep om een

financieel steentje bij te dragen aan de kosten voor onze (en uw) verwarming.
Ook de Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws pikten onze vraag op.
Resultaat: momenteel staat er 1.800 euro op onze rekening.
Nog 5.400 te gaan en we kunnen alvast onze zaal verwarmen.
Hiermee alvast een dikke merci aan de gulle gevers!
Komt u een beetje uit de lucht gevallen? Iets gemist?
Wel, onze verwarming is versleten, inefficiënt en dus dringend aan vernieuwing
toe.
In ideale omstandigheden hebben we vier verwarmingeenheden (ketel +
toestellen) nodig: voor de zaal, de repetitieruimte, de kantoorruimte en het
koffiecafé.
Eén eenheid kost 7.200 euro.
Totaal: 28.800 euro.
Die centen heeft HETGEVOLG niet. Nu niet en ook de eerstvolgende jaren
niet, want met de besparingen in de culturele sector ...
Daarom hadden we het idee om onze sympathisanten
via een ღBRIEF een kleine
financiële bijdrage te vragen van 25 euro.
Was u het van plan, maar efkes uit het oog verloren?
Dan volgt hier nog eens ons rekeningnummer BE85 0017 2994 7106 op naam
van HETGEVOLG en met de vermelding ʻwarme harten & warme tenenʼ.
Bij wijze van kerstcadeautje onder onze kerstboom...
Het zou ook mooi zijn indien u onze vraag naar warmte ook doorstuurt naar uw
hartsvrienden. Wie weet schuilt daar ook een goede Kerstman tussen ...
Komt het wat ongelegen, onze vraag?
Niet erg. Even goede vrienden.
Misschien zien we elkaar bij de herneming van onze "Petrus en den
doodendraad", vanaf 06 januari '15 bij ons en in heel Vlaanderen.
Maar alvast: een heel gezellige kerst & nieuwjaar.
ღverwarmende zoenen
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