LOPEN VOOR BRANDGRENS 024 TIJDENS
DE VIERDAAGSE WAS EEN GROOT SUCCES!
De Vierdaagse ligt inmiddels alweer een paar weken achter ons.
Bij deze een nieuwe update over onze actie en inzet tijdens de
Vierdaagse.
Alle lopers van de Vierdaagse voor Brandgrens024 hebben de tocht
met succes uitgelopen. Tijdens de wandelmars hebben ze zoveel
mogelijk mensen geïnformeerd over Brandgrens024 en dit heeft
geresulteerd in meer dan 1000 euro aan donaties!
Henk Hartendorf, initiatiefnemer voor het lopen voor Brandgrens024
met de Vierdaagse, heeft onderweg vele burgemeesters ingelicht
over het hoe en waarom van de actie om de brandgrens van 22
febr. 1944 met markeringen aan te geven. Zo sprak hij onder
andere met de burgemeesters van Groesbeek, Beuningen, Wijchen,
Overbetuwe, Lingewaard, Cuijk en natuurlijk Nijmegen.
Tijdens de Vierdaagse zijn twee lopers geïnterviewd door N1,
de lokale Nijmeegse omroep. Voor de Vierdaagse werd de actie van
Hartendorf onder andere al belicht in De Gelderlander en De Brug.
Ook is er via social media veel aandacht aan besteed.

HOE STAAN WE ER VOOR?
In juli zijn vier Waaltochten geweest waarvan een deel van de
opbrengst naar Brandgrens024 ging. Meer dan 4000 euro voor de
herinneringsplaatjes was het resultaat.
Inmiddels gaan we al richting de 350 herinneringsplaatjes, wat een
superprestatie is. Zie rechts hiernaast alle mooie cijfers staan.
We gaan verder tot we de 800 behaald hebben! Daarvoor hebben
we nog meer bekendheid nodig. Geef daarom onze actie via social
media (Facebook, twitter) door.

ANTWOORDEN OP
VRAGEN EN NIEUWTJES
Een aantal mooie cijfers op een rij:
We hebben meer dan 9000 euro
aan toegezegde particuliere
donaties binnen! In totaal hebben
we al 20.000 euro binnen.
Dit betekent dat we richting de 350
plaatjes gaan!
Er zijn extra Waaltochten ingepland
op 27 en 28 augustus met uitleg
door Gelderlanderjournalist
Rob Jaspers.
Vier euro van de toegangsprijs
gaat naar Brandgrens024.
Aanmelden kan via:
Pannenkoekenboot.nl
of via 024-3601262
(werkdagen 10.00-17.00 uur).
De Vierdaagselopers voor
Brandgrens024 hebben samen
meer dan 1000 euro aan donaties
binnengehaald! Dank jullie wel het
is een TOPprestatie!
In de loop van september zullen
via de mail facturen verstuurd
gaan worden aan de mensen die
een donatie hebben toegezegd.
Meer informatie hierover volgt.
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