Wijnhandel van Spaandonk en Brouwerij
’t Meuleneind steunen Stichting Doe Iets
met een prachtige winteractie!
Stichting Doe Iets is opgericht om duurzame sociale projecten op de
Filipijnen te realiseren.
Elke twee jaar organiseert deze stichting Festival Doe Iets, in de Perkpolder in Zeeuws Vlaanderen. Ook dit jaar in september zou het festival
plaatsvinden. Door corona kon dit festival helaas niet doorgaan. Echter,
dit festival is nodig om de projecten te kunnen blijven realiseren.
Bovendien zorgt corona op de Filipijnen voor een heuse noodtoestand,
waardoor onze steun nog harder nodig is. Een kleuterschool in Manilla
is een van de projecten die afhankelijk is van onze donaties. Inmiddels
zijn er verschillende mooie acties opgezet.

Stuur een mail naar: wijnhandelvanspaandonk@gmail.com of
info@brouwerij-tmeuleneind.nl Vermeld dan alstublieft uw naam,
adres en mobiele telefoonnummer en welke doos/dozen u wilt bestellen.

Na de ontvangst van uw bestelling ontvangt u van Wijnhandel van
Spaandonk en/of Brouwerij ’t Meuleneind een betaalverzoek en kunnen
wij na betaling, de wijn en/of de bieren bij u thuis bezorgen. Bezorging
vindt iedere week, in overleg met de koper plaats op zaterdagmiddag na
aankoop.
U kunt deze wijnen en bieren ook kopen of afhalen in de winkel van
•
Wijnhandel
van Spaandonk: Ste Bernaertsstraat 27, 4731 GN Oudenbosch
0165 312774, wijnhandelvanspaandonk@gmail.com
•
Brouwerij
’t Meuleneind: Moleneindsestraat 21, 4741 RG Hoeven
06 36063360, info@brouwerij-tmeuleneind.nl
of via: www.brouwerij-tmeuleneind.nl

Namens Stichting Doe Iets, Wijnhandel van Spaandonk en
Brouwerij ’t Meuleneind danken wij u hartelijk voor deze
aankoop! Het donatie-geld gaat rechtstreeks naar de
projecten op de Filipijnen, zonder tussenkomst van derden!
Door U wordt de kwaliteit van het leven van deze kinderen
op de Filipijnen weer een stuk beter!
Proost op uw en hun gezondheid!

ontwerp: www.ilpanda.nl

In 2020 heeft Stichting Doe Iets, samen met Wijnhandel van
Spaandonk, het initiatief genomen een actie op te zetten door middel
van het aanbieden van drie prachtige dozen met verschillende heerlijke
wijnen uit Italie, Frankrijk en Spanje. Dit was een groot succes en
daarom krijgt de actie een vervolg. Naast Wijnhandel van Spaandonk
heeft ook Brouwerij ’t Meuleneind zich bij ons gevoegd! Deze winter
kun je naast prachtige wijnen ook twee heerlijke soorten bier in
verschillende (cadeau)-verpakkingen bij ons kopen. De bieren zijn
speciaal gebrouwen voor Stichting doe Iets!

Hoe bestelt u een doosje wijn en een doosje bier?

