
Beste sympathisant van ’t Groeihuis,
Het zijn bijzondere tijden. Voor jullie, voor ons en ook voor ’t Groeihuis.

We kunnen niet voorspellen hoe de komende maanden zullen verlopen door de corona-
pandemie. Daarom kiezen we ervoor om ons aan deze onzekere tijd aan te passen en steken 
we dit jaar de opendeur in een ander kleedje.

Onze jaarlijkse opendeur met kersmarkt is bedoeld als ontmoetingskans én als middel om 
fondsen te verwerven voor het komende jaar. Vandaar dat we jullie toch de mogelijkheid 
willen geven om ons te steunen. Dat kan op twee manieren: hetzij door een gift te doen, 
hetzij door producten te bestellen.

Een gift via de Koning Boudewijnstichting kan dit jaar trouwens aan fiscaal bijzonder 
interessante voorwaarden. Deze giften zijn immers voor 60% aftrekbaar in plaats van de 
normale 45%. De overheid wil daarmee organisaties zoals de onze extra ondersteunen in 
deze moeilijke corona-tijden. Storten kan voor België op:

BE10 0000 0000 0404 
Koning Boudewijnstichting 
met vermelding 128-3218-300-53.

Vanuit Nederland stort je op de rekening van ‘t Groeihuis:

BE27 001 255 158 273 
‘t Groeihuis 
(daarvoor kan je geen fiscaal attest krijgen).

Als je ons liever steunt door ook dit jaar onze lekkere, kwaliteitsvolle producten aan te 
kopen, kan dat op de volgende manier:

 ■  Je vindt hierbij onze bestellijst. Deze kan je ingevuld terugsturen aan 
groeihuis@gmail.com of per post bezorgen aan 
Anita Wolfs – Jan Vandeveldelaan 29/0101 – 3010 Kessel-Lo

 ■  We verwachten je bestelling ten laatste op 18 oktober 2020. Gelieve zeker ook 
je afhaalpunt aan te duiden, waar je je bestelling kan oppikken op zaterdag 
5 december 2020 tussen 14 en 18 u. Graag het bedrag van je bestelling storten 
op rekeningnummer BE27 001 255 158 273 met vermelding 
“Aankopen kerstmarkt + naam”.

We danken je nu al voor je gift en/of bestelling. Ze zal er mee voor zorgen dat we onze 
werking ook in 2021 kwaliteitsvol kunnen verder zetten.

Namens ’t Groeihuis
Lieve Fierens, Jos Van den Bergh
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