PERSBERICHT:
Collecte Oranjefonds voor Lokale sociale doelen en Heimanshof GreenTeens
Het Oranjefonds is gestart met het geld dat werd bijeen gebracht als huwelijks cadeau voor Willem
Alexander en Maxima. Dat geld wordt breed ingezet voor sociale en lokale doelen, waarvan NLdoet
(grootste nationale vrijwilligers dag met 400.000 deel nemers), de burendag, het maatjes project de
bekendste zijn. Voor veel vrijwilligersorganisaties zoals De Heimanshof is het Oranjefonds een
belangrijke steunpilaar om activiteiten te realiseren.
De collecte
Sinds kort is daar de collecte bij gekomen, die dit jaar van dinsdag 22 mei tm zaterdag 26 mei
gehouden wordt. De opbrengst van die collecte gaat voor 50 % naar de organisatie en voor 50 % naar
andere Oranjefonds projecten in Noord-Holland. De Heimanshof GreenTeens zetten zich elk jaar in
voor een aantal maatschappelijke doelen. Vorig jaar haalden zij met hun inzet de een na hoogste
opbrengst van heel Nederland. Dit jaar gaan ook andere Heimanshoffers mee collecteren om als
vereniging de hoogste opbrengst van Nederland te realiseren. Dit levert een mooie bonus waarmee
het programma van de GreenTeens en andere verenigingsdoelen hopelijk kunnen worden
gerealiseerd.
De GreenTeens zijn een groep jongeren die zich sociaal en via de natuur verbonden voelen en zich
daarvoor op alle mogelijk manier inzetten, bv via het opruimen van plastic, geld in zamelen voor
aansprekende doelen, werken in de natuur en dat allemaal ingepast in een avontuurlijk
programma in en rond de natuur, zoals het zonder verwarming overwinteren in een boomhut
Online doneren:
Een probleem bij huis aan huis collectes is dat steeds minder mensen contant geld op zak hebben.
Daarom is er ook een online donatie mogelijk:
Steun daarom De Heimanshof GreenTeens op:
https://noord-holland.oranjefondscollecteonline.nl/organisatie/heimanshof-greenteens
Een eenvoudige link daarvoor staat op www.deheimanshof.nl

Voor meer informatie: www.deheimanshof.nl
Franke van der Laan: beheer@deheimanshof.nl of 06-48226490
Bijgesloten foto: De GreenTeens op avontuur

