
 b     boerenkaas actie   

Beste gemeenteleden,  

Er is een nieuwe actie vanuit Diaconea, de boerenkaas actie!  

We houden deze actie voor de renovatie van het gemeenschapshuis in Akli  

in de gemeente Nevetlenfalu.  

Stichting Diaconea heeft al enige tijd contact met predikante Agnes Hevesi uit de Oekraïne. Agnes is 

predikante in de gemeente Nevetlenfalu waartoe ook de plaats Akli behoort. In Akli staat een gebouw 

wat door de kerk gebruikt wordt als gemeenschapsgebouw en als schoolgebouw. Dit gebouw heeft 

een ingrijpende renovatie nodig. Onder andere oude ramen en deuren die vervangen dienen te 

worden. Een nieuwe verwarmingsinstallatie, vervanging van oude vloeren en renovatie van toiletten.  

                         

Op de website van Diaconea (www.diaconea.nl) staat meer informatie over het project. U kunt in de 

toekomst dit project daarnaast ook volgen via Instagram en Facebook van Diaconea Nunspeet 

Kaasboerderij van Zeeburg in Doornspijk wil ons door middel van deze actie ondersteunen.  

De gemeenschap in Akli kan uw hulp goed gebruiken. Hoe kunt u hen helpen?  

Vanaf nu tot en met 3 juli 2021 kunt u tijdens openingstijden de kaasboerderij bezoeken. Door middel 

van de inleverstrook (onderaan deze brief) sponsort u deze actie. Neem deze bon mee.  

50% van de gekochte boerenkaas gaat naar Diaconea!  

(let op:  de actie geldt niet voor andere producten uit de winkel) 

Bent u niet in de gelegenheid om zelfstandig naar de boerderij te komen? Tegen een kleine 

vergoeding (4 euro) kunnen wij de kaas bij u thuis bezorgen.  

Stuur uw bestelling naar info@diaconea.nl voor 19 juni.   

Wij hopen dat u door middel van deze actie het project in Nevetlenfalu wilt ondersteunen.  

Alvast bedankt  

Stichting Diaconea Nunspeet  

Deze strook afknippen en inleveren bij de Kaasboerderij Van Zeeburg   
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boerenkaas actie Diaconea 

Kaasboerderij Van Zeeburg 

Mezenbergerweg 11 

Doornspijk 

www.echteboerenkaas.nl 

Dinsdag  van 8.30-18.00 uur 

Vrijdag van 8.30-18.00 uur 

Zaterdag van 8.30-16.30 uur 
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