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Naam Goede daad I Goede daad II Goede daad III 

Mariska  ik heb +/- 45 cup cakes 
gebakken voor de ‘NL 
Doet’ vrijwilligersdag 
voor een 
verzorgingshuis in 
Leiderdorp (via mijn 
vriendin Karin) 

ik coördineer mede de 
rolstoelvierdaagse in 
mei voor 8 verpleeg- 
en verzorghuizen in 
Zoetermeer (via mijn 
werk Reaal). Er zijn 
duwers nodig om alle  
  mensen uit deze 
verzorgingshuizen een 
mooie dag te beleven 
zodat zij met de 
rolstoel lekker een 
paar uur naar buiten 
kunnen. 

spullen aanbieden / 
aangeboden op FB site 
‘gratis op te halen in 
Hoofddorp’ spullen die 
ik niet meer gebruik 
maar die een ander 
nog heel goed kan  
   gebruiken. Ik geef 
graag door. 

Rosanne  Geen geld voor haar 
verjaardag gevraagd, 
maar in plaats hiervan 
donatie voor 
Kindertehuis Hanukkah 
in Ghana. 

Ik ga een dagje 
organiseren voor een 
meisje die ik al heel 
lang ken en die een 
eet- en dwangstoornis 
heeft. Ik wil o.a. voor 
haar koken en samen 
eten om te laten 
ervaren dat eten ook 
gezellig kan zijn. 

Een recensie schrijven 
over de fijne 
behandeling en deze 
delen met vrienden en 
familie. Het was zo fijn 
en bijzonder hoe de 
remedie bij mij aasluit 
op dit moment 

Marije Ik heb de hond van de 
buren een aantal keer 
uitgelaten (en een paar 
uur in huis genomen) 
als zij op ziekenbezoek 
gingen in Limburg. 

In 1 week twee keer 
een andere moeder en 
vader ‘uit de brand’ 
geholpen door hun 
dochter na school mee 
te nemen. Mijn 
dochter mocht die 
week eigenlijk niet 
afspreken, dus heb ik 
ook steeds (met een 
grote lach op het 
gezicht) uitgelegd dat 
we aan het helpen 
waren (en de meiden 
gewoon lekker konden 
spelen). 

De babykamer 
(ledikant, commode en 
plank) beschikbaar 
gesteld aan crisishulp 
Noord-Holland. 

 

Angela   Aangemeld voor 
moeders voor moeders 

Parkeerkaartje waar 
nog een uur op stond 
weggeven aan een 
mevrouw 

Een mevrouw met 
haast voorgelaten in 
de rij bij de kassa in de 
supermarkt 

Diane  gratis theepakket 
gratis 
aangeboden via 
Facebook 

oppassen op 
Valentijnsdag zodat 
mijn zusje en haar 
man uit eten konden 

visitekaartje 
ontworpen voor 
vriendin. 
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