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Burgwerd,	  1	  juni	  2015	  
	  
Onderwerp:	  koekverkoopactie	  voor	  het	  goede	  doel	  
	  
Aan	  alle	  inwoners	  van	  Burgwerd,	  Hartwerd	  en	  Hichtum,	  
	  
In	  de	  week	  van	  8	  t/m	  12	  juni	  zal	  bij	  u	  in	  het	  dorp	  een	  koekverkoopactie	  gehouden	  worden	  
ten	  bate	  van	  Stichting	  Stype.	  Deze	  stichting	  zet	  zich	  in	  voor	  het	  verbeteren	  van	  de	  
leefomstandigheden	  van	  gehandicapte	  (wees)kinderen	  in	  een	  internaat	  in	  Tadzjikistan.	  	  
	  
Tadzjikistan	  is	  één	  van	  de	  armste	  landen	  van	  Centraal-‐Azië	  en	  gehandicapte	  kinderen	  zijn	  
daar	  dubbel	  slachtoffer,	  omdat	  de	  ouders	  vaak	  geen	  enkele	  vorm	  van	  zorg	  kunnen	  betalen.	  
Toen	  wij	  voor	  het	  eerst	  in	  dit	  tehuis	  kwamen,	  waren	  de	  omstandigheden	  met	  geen	  pen	  te	  
beschrijven.	  Tijdens	  werkreizen	  hebben	  wij	  verschillende	  delen	  van	  het	  internaat	  opgeknapt	  
en	  inmiddels	  zijn	  de	  omstandigheden	  al	  een	  stuk	  beter	  geworden.	  
	  
Deze	  zomer	  gaat	  weer	  een	  groep	  naar	  het	  tehuis	  in	  Tadzjikistan,	  met	  onder	  andere	  de	  
Burgwerder	  Djoke	  Westerdijk	  als	  deelnemer.	  Het	  doel	  van	  deze	  reis	  is	  onder	  andere	  om	  het	  
terrein,	  dat	  ooit	  als	  speelplaats	  diende,	  weer	  in	  ere	  te	  herstellen.	  Daarnaast	  zal	  de	  groep	  de	  
kozijnen	  van	  lokalen	  en	  slaapzalen	  afwerken,	  zodat	  deze	  wind-‐	  en	  waterdicht	  zijn.	  
	  
Om	  deze	  reis	  en	  het	  benodigde	  materiaal	  te	  kunnen	  bekostigen,	  houden	  we	  een	  aantal	  
acties.	  Eén	  van	  deze	  acties	  is	  de	  verkoop	  van	  koeken	  (sûkerlatten	  of	  suikerlatten)	  gesponsord	  
door	  Bakkerij	  De	  Schiffart	  uit	  Tzum	  en	  Witmarsum.	  De	  prijs	  van	  de	  koeken	  is	  €	  3	  per	  zakje	  
(met	  twee	  sûkerlatten)	  en	  €	  5	  voor	  twee	  zakjes.	  
	  
Bij	  deze	  aankondiging	  vindt	  u	  de	  folder	  van	  Stichting	  Stype,	  waarin	  u	  nog	  meer	  kunt	  lezen	  
over	  het	  werk	  van	  de	  stichting.	  Wilt	  u	  nog	  meer	  informatie?	  Kijk	  dan	  op	  de	  website	  van	  
Stichting	  Stype:	  www.stichtingstype.nl	  of	  neem	  contact	  op	  via	  de	  e-‐mail	  of	  telefoon	  (zie	  
briefhoofd)	  en	  anders	  hopen	  wij	  graag:	  tot	  gauw!	  
	  
	  
	  
	  
	  
PS	  1	   Mochten	  wij	  u	  niet	  thuis	  treffen	  en	  wilt	  u	  toch	  deze	  reis	  ondersteunen,	  dan	  is	  het	  
mogelijk	  een	  bedrag	  over	  te	  maken	  op	  IBAN	  NL	  62	  RABO	  0198	  2970	  09	  t.n.v.	  Stichting	  Stype.	  
	  
PS	  2	   Sinds	  enige	  jaren	  opereren	  wij	  volledig	  los	  van	  de	  Stichting	  Sviatoslav.	  


