Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 34
1e kwartaal 2021

Wij danken:

+ Voor onze nieuwe stagiaire José
+ Voor alle hulp die ons aangeboden word
+ De vorderingen in/aan het atelier
+ Ons nieuwe kalfje Saartje
+ Rust, vrede en vreugde op de boerderij
+ Dat onze oud-collega Gert vader is geworden van een gezond kindje

Wij bidden:

+ Dankbaar dat niemand van ons corona heeft gehad. Bidden dat het zo blijft
+ Bescherming en wijsheid hoe om te gaan met Coronamaatregelen
+ Dat alle dieren in goede gezondheid nieuw leven op de wereld mogen zetten.
+ Dat de nieuwe cliënten zich thuis mogen voelen bij ons

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net

stuur de bon in of stuur een
mail naar info@jemaintiendrai.net

#

Raak betrokken...

Postadres secretariaat:
Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Bankrekening : NL.42.RABO.0.1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai
bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.
Let op: bezoekers kunnen parkeren via de toegangsweg tegenover
Schiksweg 34 Oosterwolde. Parkeren aan de kasteelzijde is niet toegestaan

Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 4 x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal. Wilt u onze
nieuwsbrief ook ontvangen, via email of via de post, laat het ons dan weten via info@jemaintiendrai.net of door middel
van bijgaande antwoordkaart.
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JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.
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Ik meld mij aan:
 a ls Cliënt. Neem contact met mij op
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Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

aan het werk op de boerderij sinds

Naam:

opleiding maatschappelijke zorg niveau
Beste lezers van deze nieuwsbrief ,

Adres:

en woon in het mooie Elburg. Ik doe de

Woonplaats:

Mijn naam is José Vinke, Ik ben 19 jaar

Email:

Tel.:

Van de bestuurtafel,

Even
voorstellen…

