STIFTELSEN BRÖDET
Nyhetsbrev till vänner och understödjare

Början av maj 2019

Kära Vänner och Understödjare!
Handproducerade gåvor till hjälpverksamheten

De mest fantastiska handproducerade gåvor har strömmat in
till hjälpverksamheten från Insjön, Lidingö och Stockholm.
Så gott som varje gång Roger kommer från Insjön till
styrelsemötena i Stockholm har han med sig en stor kasse
stickade babyfiltar m.m. Barnmössorna kommer från Maj i
Stockholm. Och fotot nedan med kassar, kuddar, haklappar
m.m visar allt fint Barbro på Lidingö förfärdigat. Se och
gläds! Vi passade på att ta några foton innan allt prydligt
packades ner i kartonger inför transporten till Rumänien.

En av stiftelsens vänner var nyligen på ett par givande
fortbildningsdagar för lärare. Bland utställarna var
Skolgrossisten, som visade sina produkter och som
sålde ut färgpennor. ”Eftersom jag antar att det är något
som verkligen vore till nytta i stiftelsens skolprojekt,
tänkte jag köpa en eller två askar till Stiftelsen Brödet”,
berättade Maria och fortsatte ”Det är fina pennor av hög
kvalitet som eleverna i waldorfskolorna använder. En
liten ask kostar normalt 280 kr. Nå, jag nämnde för
Skolgrossistens ägare vad jag skulle köpa dem till,
vilket ledde till att hon ställde frågor om Stiftelsen
Brödet och jag berättade lite. Det i sin tur ledde till att
hon skänkte fyra stora och fyra små askar med Lyra
färgpennor till Stiftelsen Brödet!” berättar Maria.

Varmt tack säger vi i Stiftelsen Brödet till både
Skolgrossisten och Maria och likaså alla som
producerat de fina handarbetena!

Hälsningar

Stiftelsen Brödet och hela styrelsen
Lena, Roger, Arne, Elisabeth, Ivar
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