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Stichting Tree of Life Centra.
Stichting Tree of Life Centra wenst jullie allen een goed 2011!
Het jaar is al even begonnen en terwijl koude wind en regen soms nog
om onze oren razen is het warm in ons hart en hebben we volop
plannen.
Wij houden ons doel het interculturele gezondheids-leer-en
retraitecentrum voor ogen en geloven in de kracht van samenwerken en
netwerken.
Wij hebben inmiddels een ambassadeur die ons helpt en er is een
prachtige folder gemaakt door ontwerpbureau 2id (www.2id.nl).
Er staan weer nieuwe aktiviteiten gepland. Kijk daarvoor op de agenda
op onze site www.treeoflifecentra.nl
In de bijlage vind je een waardebon.
Wat is de bedoeling ?
Wij willen je vragen een waardebon aan de stichting te doneren.
De waardebon is door jou ingevuld en daarin bied je een dienst aan.
Dit kan zijn iets dat je vanuit je beroep of hobby doet. Bijvoorbeeld een
massage, een advies, een consult. Maar het kan ook een rondleiding of
wandeling op je favoriete plek, stad, dorp of moestuin (met kofiie of
versnapering) zijn. Misschien heb je wel een mooie verzameling en
doneer je een uitnodiging de verzameling te komen bekijken. Een
bloemetje uit je bloemenzaak of een didgeridooles. Kortom het kan van
alles zijn.
Donateurs die 20 euro geven aan de stichting kunnen kiezen uit een
van de waardebonnen die zijn geschonken. Als donateur krijg je hierbij
iets terug dat normaal gesproken misschien wel meer kost dan 20 euro.

Donateurs van de waardebonnen krijgen in de persoon die de
waardebon komt besteden wellicht een tevreden klant, een nieuw
contact.
Ze hebben een donatie in natura gedaan aan de Stichting dus het kost
ze geen geld.
Je mag natuurlijk zowel 20 euro als een waardebon doneren!
De Stichting krijgt geld dat gebruikt wordt voor het realiseren van het
centrum. Tevens steunen wij andere soortgelijke goede doelen. Het geld
wordt dus goed besteed en er blijft niets aan een strijkstok hangen.
Zo heeft de Stichting ondermeer donaties gedaan aan Centrum Alandi
(www.alandi.nl) ten behoeve van een brandveilige verbouwing,
Computers en toebehoren geschonken aan het Dushihuis
(www.dushihuis.nl ) Het kamerkoor Endora in oprichting ondersteund.
Het gezamenlijke belang is dat we netwerken,allemaal geven en
ontvangen en mensen bij elkaar brengen.
Print en knip de bon uit, vul het in en onderteken. Stuur het naar
Mendelssohnstraat 18 1962 EA Heemskerk.
Wij hebben al enkele waardebonnen in de pot namelijk: Een
ontspanningsmassage, een hot stone behandeling, een akoestisch
advies, een persoonlijk consult d.m.v stenen, een dromenuitleg, I Tjing
sessie of een gezichtslezing,een financieel advies,een Cosmic flower
sessie, een spiritueel consult, een persoonlijk gedicht, een Raw- food
maaltijd voor twee personen en een rondleiding op een wijngaard.
Je mag ook aan ons melden wat je doneert en ons de bon laten invullen.
Wij ondertekenen en stempelen de bon af.
Bij uitgifte krijg je van ons een bericht en hoor je wie de bon heeft.

