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Lieve mensen,
Zoals u weet voert Stichting PhySCI vanaf eind december
2017
samen met de Wilde Ganzen actie voor een groter
en beter bereikbaar dagcentrum op het platteland van
Dinajpur in Bangladesh. Dit heeft geleid tot vele acties in dit
voorjaar.
Het resultaat van die acties is zodanig dat we al een heel eind
opschieten met het te bereiken bedrag. We geven u een
impressie van de acties.
Annerose van der Zwet verzorgde twee workshops waar
enthousiaste mensen een prachtig voorjaarsstuk
fabriceerden en tijdens een familieweekend zette ze
deelnemers aan het wolvilten.

Op zondag 3 juni
ontving Daan van
Apeldoorn een prijs
voor de video die hij
samen met Friso
Wesseling maakte. In
augustus 2017 reisden
Daan en Friso naar de
projecten van PhySCI in
Bangladesh en waren
onder de indruk van het
werk. Zij maakten een
prachtige video en
dongen mee naar een
prijs.
En ja: dat is gelukt.
Zondag 3 juni mocht
Daan een cheque
ontvangen van € 5000,voor PhySCI.
GEWELDIG !
GROTE DANK AAN
DAAN EN FRISO

Ook werd er door Sylvia Opdam een workshop planned
pooling gegeven. Nu wist ik eerst niet wat dat is, maar het
blijkt een haaktechniek waarbij je best moet rekenen en zelfs
mag smokkelen om tot een prachtig resultaat te komen.
Diverse Bengaalse maaltijden werden er bereid waarbij
gezelligheid hoogtij vierde en smakelijk werd gegeten.
Mogelijk vergeet ik nog activiteiten want er is zoveel
gebeurd. Daarom zeg ik graag hartelijk dank aan alle
vrijwilligers die zich enthousiast inzetten voor PhySCI en aan
een ieder die PhySCI een warm hart toedraagt.
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High tea in Hendrik Ido Ambacht voor alle vrijwilligers
daar!

Op de Goederenmarkt in Zevenbergen werken vele vrijwilligers diverse keren per jaar voor een zo hoog
mogelijke opbrengst om te verdelen aan goede doelen. Het is zo goed georganiseerd en zo veel werk, ook
gedurende het jaar door, met verzamelen, ordenen en inpakken van honderden bananendozen met
verkoopwaar. Vrijwilligers van PhySCI zijn er vaak bij met hun stand én om een handje te helpen. Zo ook op
de warme zaterdag 12 mei jl. De Stichting PhySCI kreeg zelfs een deel van de opbrengst om te besteden aan
de landaankoop. De markt had weer een ontzettend goed resultaat waarmee steeds goede doelen worden
geholpen in binnen- en buitenland. Wij zijn hen dankbaar dat we daarin mogen delen.
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Op Zondag 3 juni is er een bijzondere fietstocht voor Bangladesh georganiseerd.

Een prachtige route door het Westland met weggetjes die door velen nog niet befietst waren.
Vertrekpunten waren Ru Paréstraat en Kinderdienstencentrum Zonnehof in Naaldwijk.
Wat een enthousiaste deelnemers kwamen fietsen, wel 60, van alle leeftijden eigenlijk. Er kon gekozen
worden tussen 30 of 50 km en zelfs een gezin met drie kleine dametjes fietste een kinderroute van 15 km!
Lianne bakte vrijwillig een aantal prachtige cupcakes voor ons, superlekker en met
de Bengaalse vlag bovenop. Ook waren er op de pleisterplaatsen Bengaalse hapjes
te nuttigen.
We boften enorm met het weer, niet te warm maar wel heerlijk zonnig. Alle
deelnemers bij elkaar fietsten maar liefst 2205 km. Een sponsor gaf ons daarbij nog
€ 0,50 per km extra.

Een geweldige opbrengst van € 3153 kunnen wij u
melden na een fantastisch geslaagde dag.
Dank aan alle deelnemers en de vele sponsors die niet mee konden fietsen maar wel hun bijdrage
stuurden. En natuurlijk ook dank aan de organisatoren: Kees en Fred !
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En zo zijn we dus BIJNA bij ons streefbedrag, we hebben de €
28.000,- bereikt en gaan nog voor de laatste €4000,-.
De Europese wet op de privacy is op 25 mei jl van kracht geworden.
Ook voor PhySCI heeft dit gevolgen. Wij hebben een beleidslijn opgesteld zoals hieronder is weergegeven
en meer informatie kunt u op de website lezen, www. PhySCI.nl, onder kopje beleid.
Beleidslijn Stichting PhySCI t.a.v. omgang met persoonsgegevens : De Stichting PhySCI beschikt over een
beperkt aantal persoonsgegevens van haar begunstigers. Op basis van deze gegevens kan de Stichting
PhySCI aan wie dat wil de nieuwsbrief toesturen. Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie die over
persoonsgegevens beschikt er voor zorgen dat zij deze gegevens veilig bewaart en moet zij deze gegevens
vernietigen als er geen noodzaak meer is om ze te bewaren. De Stichting PhySCI is altijd zorgvuldig met de
beschikbare persoonsgegevens omgegaan en zal dit ook in de toekomst blijven doen.
De Stichting PhySCI legt van begunstigers naw-gegevens vast die vanuit de financiële verslaglegging aan de
Stichting bekend worden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om effectief te kunnen werken en
begunstigers te informeren over de activiteiten van de Stichting (zie ook www.physci.nl). U hebt te allen
tijde beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij van u verzamelden.
Afmelden: kan via info@physci.nl.
Wij hopen u spoedig te kunnen informeren dat we de landaankoop kunnen doen !!!

Van de projecten krijgen wij goede
berichten, de kinderen en moeders
komen graag naar de dagcentra,
kinderen gaan vooruit, hulpmiddelen zijn
verstrekt en wij maken ons op voor een
volgend bezoek in oktober as. Waar wij
weer mooie plannen voor hebben. Dit
hoort u in de volgende nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,
Ria Schmitz
Voorzitter Stichting PhySCI.
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