voor Moqimi

Bestel nu uw zomerbloeiers en steun Moqimi!
Stichting Moqimi ondersteunt onder andere het kindercentrum in Koerdistan voor Yezidi-vluchtelingen uit Sinjar
(regio in Irak). Het doel van het centrum is om een veilige plek te bieden aan kinderen die in grote armoede leven in
een gemeenschap die zeer getraumatiseerd is door het geweld van IS. We ontvangen wekelijks meer dan 200
kinderen in het centrum. Daarnaast zijn er tienerprojecten, zoals de Ultimate Frisbee clubs. Om de armste gezinnen
te helpen, delen we ook regelmatig voedselpakketten uit.
Moqimi is opgezet door Arianne Willeboer (afkomstig uit Kruiningen).
Zij werkt en woont al ruim 3,5 jaar in Koerdistan tussen de Yezidi-vluchtelingen in Sharia bij Dohuc.
Wilt u haar nieuwsbrieven ontvangen of meer informatie kijk dan op de website www.moqimi.nl.

Bestellijsten (z.o.z.) kunnen tot en met vrijdag 15 april worden door gegeven
- U kunt uw bestelling mailen naar: info@moqimi.nl
- Appen of bellen naar telefoonnr.: 06 – 29 41 85 43
Uw bestelling kan worden af gehaald bij “de Basis”, Bessestraat 8, Goes
op de zaterdag voor Moederdag
Zaterdag 7 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
BETALEN kan d.m.v.:
-de QR code scannen (b/v met uw bank app.)
en het te betalen bedrag invullen.
-vooraf via bank NL53 RABO 0340 5627 06 t.n.v.
Stichting Moqimi o.v.v. Plantenactie,
uw naam en adres
- of eventueel gepast contant bij bezorging.

Z.O.Z.

Bestellijst

Naam…………………………………………..Woonplaats………………………………
Adres…………………………………………..Telefoon……………………………………
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Soort
Geranium staand rood
Geranium staand wit
Geranium staand roze
Hanggeranium dubbelbloemig wit
Oostenrijkse hanggeranium rood
Oostenrijkse hanggeranium roze
Hangpetunia donkerpaars
Hangpetunia roze
Hangpetunia wit
Hangpetunia wit met paars hart
Fuchsia hang
Fuchsia staand
Bacopa wit kleinbloemig
hangplantje
Glechoma hangplantje bont blad
Lobelia hanglobelia blauw
Spaanse margriet, paars
Spaanse Margriet wit
Hanging Basket Beau
Hanging Basket Sifra
Hanging Basket Fiona
Potgrond 40 ltr.
Potgrond 20 ltr.
TOTAAL

aantal

Bedrag



Speciale Moederdagactie:

Hanging Basket
Leuk om cadeau te geven!

Beau

Fiona

Sifra



PRIJZEN :
Nr. 1 t/m nr 17
Per stuk
€ 2,00
3 planten voor € 5,50

Hanging Baskets € 19,95
Potgrond 20 ltr. € 3,00
Potgrond 40 ltr. € 5,00







Uw bestelling kunt u afhalen bij “de Basis”, Bessestraat 8, Goes
op de zaterdag voor Moederdag
Zaterdag 7 mei tussen 10.00 uur en 12.00 uur.
Bij verhindering of vragen 06 – 29 41 85 43

