Subject: Lezing Jan De Cock voor de Koperen Passer
Geachte,
In de eerste plaats wensen wij u en al diegenen die zich inzetten voor uw VZW een gelukkig en gezond
2009.
Op 5 december jl. waren wij aanwezig bij de ontroerende en indrukwekkende lezing die Jan De Cock
hield voor de Koperen Passer.
Ademloos luisterde iedereen naar zijn verhaal. Na afloop hebben wij direct zijn 2 boeken gekocht.
Al jaren geleden besloten wij om geen eindejaarswensen per kaart te zenden, maar om een e-mailwens
te sturen aan onze relaties, familie en vrienden. Het daarmee uitgespaarde geld voor kaarten en
postzegels, geven wij aan een goed doel. Dat was War Child, Rode Kruis, Clinic Clowns, Kankerfonds
etc. Dit jaar hebben wij voor uw stichting gekozen. In onze mail aan iedereen, hebben wij dat ook
gemeld en tevens uw website vemeld. Inmiddels hebben wij van diverse zijden vernomen dat zij de
boeken van Jan besteld hebben.
Vandaag hebben wij onze belofte ingevuld en Euro 150,-- overgemaakt aan Within-Without-Walls vzw.
Het is wellicht een druppel op een gloeiende plaat, maar alle beetjes helpen.
Heel veel succes met uw bijzondere werk.
Met hartelijke groeten
Jaap en Myrna Ridderikhoff

Subject: 'Ambassadeur van de Vrede 2008'
Bij dezen willen wij jullie vanuit de werkgroepen 'Tralies uit de weg' en 'Thuisfront' van het bisdom
Brugge van harte feliciteren met jullie uitverkiezing tot 'Ambassadeur van de Vrede 2008'.
Wij vinden het schitterend dat jullie deze titel krijgen, en voelen ons vanuit onze eigen werking voor
gedetineerden en hun familie heel sterk verbonden met wat jullie zijn en doen...
Met heel genegen groeten, en veel sterkte en zachte moed om verder te gaan op deze weg van samen
zoeken naar vrede...
Namens de werkingen 'Tralies uit de weg' en 'Thuisfront',
Geert Dedecker

Subject: voordracht Jan De Cock woe 12 november om 20 uur!
Even om te melden dat onze leden, gisteren, enorm genoten hebben van de lezing van Jan De Cock.
Wij waren allen onder de indruk van zoveel inzet en doorzettingsvermogen van hem, echt gedreven tot

en met....Hij kan een voorbeeld zijn voor ons allen. Ik zal dan ook deze activiteit als uitstekend
evalueren bij Markant nationaal (maar misschien weten ze dit ook wel al), zodat Jan nog dikwijls zijn
avonturen en belevenissen kan doorvertellen aan anderen....en op die manier nog veel sponsoring kan
verzamelen.
grtjs
Marleen Inghelbrecht

