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‘t Mooiste delen in aandacht

DEP-uitgangspunten Z.O.Z.

Wat   Vietnamees eten voor het goede doel
Voor   visueel gehandicapten in Vietnam
Door   ons allen
Wanneer  zondag 3 september 2017
Tijd   12:00 – 16:00 uur
Waar   Gymnasiasten Korfbal Vereniging (GKV)
   Bezuidenhoutseweg 360
   2594 BE Den Haag

           
     
     JIJ  geniet van culinaire 
       hoogtepunten uit 
       Vietnam 

         ZIJ  krijgen werkplekken en 
       een hygiënische locatie

Eet je mee?
  



DEP-uitgangspunten

Algemeen
* De opbrengst minus kosten komt geheel ten goede aan een centrum voor 
   visueel gehandicapten in Van Ninh te Vietnam.
* Het geld gaat direct van stichting DEP naar het centrum. 
* U kunt de volledige projectomschrijving opvragen door een email te sturen
   naar info@stichtingdep.nl. 

Aanmelden is noodzakelijk, want vol = vol
* Stuur een email: info@stichtingdep.nl
* Stuur een app:  06 – 42 69 29 69
  Graag het aantal volwassenen en kinderen (+leeftijd) vermelden.

Eten, drinken en overig
* Alles gaat via bonnen à € 2,50 p/st.
* Er zijn verschillende gerechten en diverse gezonde drankjes; u betaalt 1 à 
   2 bonnen per product.
* Gedurende de dag zal er een veiling zijn. U kunt meebieden d.m.v. 
   dezelfde bonnen. 
* Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen. Deelname is gratis. 
* Bonnen kopen: vooraf via bankoverschrijving of contant op de dag zelf. 
   Er kan NIET GEPIND worden.
* Vooraf betalen: rekeningnummer NL34TRIO0338559884, t.n.v. Stichting 
   DEP onder vermelding van uw NAAM en (aantal) BONNEN 3 september.
   Uw naam wordt genoteerd. U ontvangt de bonnen op de dag zelf.

Bereikbaarheid
* Met de auto: volop gratis parkeermogelijkheden rondom de locatie.
* Openbaar vervoer: directe bussen vanaf Den Haag CS. U kunt uw reis 
   plannen op 9292.nl.
* Pendeldienst (opgeven verplicht): tussen station Den Haag CS en HS
   rijden 2 vrijwilligers van en naar de locatie. Kosten: 1 bon per persoon per
   rit. Tijden in overleg.
* Alleen voor Den Haag: als u slecht ter been bent, kunnen wij u thuis 
   ophalen/brengen. Neem contact op voor de mogelijkheden.
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