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TT Roosendaal i.o. krijgt vijfhonderd euro van Saver!

Uit het persbericht van Saver:
"Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Saver heeft Saver een ‘Jubileumfonds Saver‘ ingesteld waarin € 
100.000,= door Saver is gestort. Scholen, stichtingen, verenigingen en onder meer goede doelenorganisaties 
konden een aanvraag indienen voor een bijdrage. Hierbij speelden elementen als het streven naar verbetering 
van de leefomgeving, bevordering van het welzijn van mensen en meer onderlinge saamhorigheid een 
belangrijke rol."

Dat leek ons heel goed passen bij onze doelstellingen en we hebben dan ook in juli een aanvraag ingediend. 
Eind september kregen we bericht dat wij een bijdrage zouden ontvangen. We wisten toen nog niet welk 
bedrag het ging worden: € 500, € 1000 of € 1500. Op maandag 22 november (gisteren) was er bij Saver een 
feestelijke bijeenkomst voor de 'winnaars' uit de gemeente Roosendaal. Peter en Sjaak waren daar aanwezig en 
kregen een symbolische cheque van € 500 mee naar huis. Uit alle ontvangers van € 500 was ons project zelfs 
geselecteerd om de cheque voor het hele publiek in ontvangst te komen nemen van wethouder Adriaanse (geen 
familie). De anderen konden tijdens de borrel, op stille afroep via een scherm, de cheque komen halen.

Wij (d.w.z. Marion, Peter en Sjaak) hadden vooraf al besloten om dit geld te gebruiken voor 1) PR en lopende 
kosten, 2) het opzetten van een reguliere 'repareerkroeg' (de naam Repair Café is inmiddels beschermd) met 
goed basismateriaal en gereedschap.

De website is open voor het publiek

Onze website (http://roosendaal.transitiontowns.nl/) is vanaf nu door iedereen zonder wachtwoord te bekijken.

Leuke links

Persbericht van Saver
http://www.saver.nl/upload/0250-persbericht-saver-beloont-duurzame-initiatieven.pdf

Klimaatstraatfeest
Een initiatief dat heel goed bij ons past, maar je kan natuurlijk ook buiten TT Roosendaal om hieraan meedoen! 



Graag zelfs!
http://www.klimaatstraatfeest.nl/

Startpagina over lokaal voedsel
http://lokaalvoedsel.startpagina.nl

Duurzame Buren
http://www.duurzameburen.nl/

TT-Groeten,
Sjaak
 


