Voor het Goede Doel
Ook in de huidige economische omstandigheden zijn veel ondernemers buiten hun dagelijkse werk bezig met iets
geheel anders dan zaken doen en geld verdienen. Zij zetten zich in voor een goed doel. In de serie ‘Voor het Goede
Doel’ zet BeerBericht in de komende nummers de schijnwerper op een concreet goed doel dat een link heeft met De
Beer Accountants & Belastingadviseurs. Die link kan bestaan uit een directielid of medewerker van De Beer dat actief
is voor het goede doel, maar ook in een cliënt of relatie van ons kantoor die een goed doel ondersteunt. Wat drijft
hen, wat willen ze bereiken en welke wegen bewandelen ze daartoe?

Tante Pollewop maakt
activiteiten Elimu Mount
Elgon mogelijk

Anke en Ad Waijers en hun dochters Cathelijn en Evelyne

Ieder kind naar school in Mount Elgon. Dat is het streven van
Stichting Elimu Mount Elgon. Eén van de manieren om geld
in te zamelen, is de verkoop van goede, gebruikte dames- en
kinderkleding door Tante Pollewop.

Door Fridy Latijnhouwers
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Wilt u bijdragen of heeft u goede gebruikte dames- en kinderkleding? Kijk
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