
Beste sympathisant van ’t Groeihuis,
Een bijzonder jaar is voorbijgevlogen. Sinds september zijn de activiteiten in ‘t Groeihuis 
terug opgestart en opnieuw zijn er mensen die in onze kamers verblijven.

Het blijven ongewone tijden, de coronapandemie is nog niet voorbij. Dit dwingt ons om ook 
dit jaar voorzichtig om te gaan met onze open deur met kerstmarkt.

Jullie trouw aan ‘t Groeihuis heeft zich bewezen, ook al zijn jullie niet kunnen langskomen 
tijdens de open deur. De formule van vorig jaar is aangeslagen, we hebben een mooi 
resultaat gehaald met de verkoop van onze producten.

Dit jaar willen we het jullie nog gemakkelijker maken door onze producten via een eigen 
webshop aan te bieden. Zo kunnen we meteen onze beschikbare voorraad van een bepaald 
product laten zien.

Je vindt onze webshop via deze link: https://crowdselling.eu/kerstmarkt/

Hierop kan je in één beweging je bestelling plaatsen, je afhaalpunt kiezen en meteen 
afrekenen. De uiterste besteldatum is vrijdag 26 november.

Een gift via de Koning Boudewijnstichting kan ook dit jaar met een fiscaal attest. Dan krijg je 
een mooie belastingvermindering van 45%. De overheid wil daarmee organisaties zoals de 
onze ondersteunen. Storten kan voor België op

BE10 0000 0000 0404 
Koning Boudewijnstichting 
met vermelding 128-3218-000-53.

Vanuit Nederland stort je op de rekening van ‘t Groeihuis

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

We danken je nu al voor je gift en/of bestelling. Ze zal er mee voor zorgen dat we onze 
werking ook in 2022 kwaliteitsvol kunnen verderzetten.

Trouwens wie zich als vrijwilliger wil aansluiten, kan contact opnemen met Lieve 
(lieve.fierens@prh.be).

Namens ’t Groeihuis
Lieve Fierens, Jos Van den Bergh
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