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Kort overzicht van alle activiteiten . 

Voor uitgebreide informatie kunt u onze website bezoeken op 
www.breadbasket.nl

Bezoek Dominicaanse Republiek :
Van 3 februari tot 1 juli 2013 is Tamara in de Dominicaanse Republiek  geweest.

Tamara is op bezoek geweest bij verschillende gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Samen 
met voorganger Mireya ging zij op 22 maart, 24 mei, 7 juni en 20 juni  op wijkbezoek. 

Op 9 februari, 16 februari, 2 maart en 13 april  is Tamara bij het project voor tienermeisjes  geweest. 

Op 17 april heeft Tamara een bezoek gebracht aan de TEARS school, waar ze een kijkje heeft 
genomen bij het ontbijtproject .

Op 26 februari is Tamara, samen met Mireya, naar de groothandel geweest om producten voor de 
voedselpakketten  in te kopen. Op 27 februari, 28 februari en 25 mei heeft ze geholpen met het 
inpakken van de voedselpakketten. Op 28 februari, 30 maart, 30 april, 30 mei, 30 juni was ze 
aanwezig bij het uitdelen van de voedselpakketten in de kerk 'Luz en medio de las Tinieblas'. Op 1 
mei was ze bij het uitdelen van de voedselpakketten in de kerk 'Iglesia Cristiana de Soto'.
Op 30 juni, tijdens het uitdelen van de voedselpakketten, had Mireya voor alle aanwezigen spaghetti 
gekookt. Die avond werd ook een oorkonde overhandigd aan Tamara, voor de donateurs van The 
Bread Basket, als dank voor hun steun.  

Drie Koningen:
In januari werd Drie Koningen gevierd en zijn er cadeautjes uitgedeeld aan kinderen uit de wijk Maria 
Auxiliadora. Sommige kinderen kregen in plaats van speelgoed nieuwe schoenen, die ze nodig 
hadden om naar school te gaan.
Er zijn spullen voor Drie Koningen gekocht in januari en december 2013. Dit laatste was voor het 
Drie Koningen-feest in januari 2014.

Voedselpakketten:
Iedere maand zijn er 90 voedselpakketten uitgedeeld. Vanaf juni zijn de voedselpakketten uitgebreid. 
Ieder pakket krijgt nu 4 pond rijst extra. En de soja-olie is beter verdeeld; de gele pakketten 1 flesje, 
de blauwe 2 flesjes en de rode 3 flesjes.

Ontbijtproject:
Iedere maand is het ontbijtproject van de TEARS school in La Vega gesteund, behalve in de maand 
juni, omdat de school toen vakantie had.

Tienermeisjes:
In februari is het project gesteund met een bijdrage voor knutselmatriaal. Omdat er niet voldoende 
leidsters waren, is vanaf juni de steun van The Bread Basket aan dit project stopgezet.

Vergaderingen:
In de Dominicaanse Republiek is drie keer vergaderd door Tamara en de Dominicaanse 
medewerkers. Deze vergaderingen vonden plaats op 6 februari, 6 maart en 24 april .

In Nederland is drie keer vergaderd door het bestuur. Deze vergaderingen vonden plaats op 16 
januari, 20 augustus en 22 oktober .



Acties:
Fokko Hoeksma en Jitze van der Velde deden in maart mee aan de Cape Epic in Zuid-Afrika. Een 
mountainbike wedstrijd van 800 km in 8 dagen. Zij lieten zich sponsoren voor The Bread Basket.

De Joh. Looijengaskoalle  in Surhuizum spaarde dit schooljaar hun zendingsgeld voor The Bread 
Basket.

Op 30 november is er een pepernotenactie gehouden. De pepernoten zijn gebakken door 
verschillende vrijwilligers en werden door het actieteam verkocht in Buitenpost op het parkeerterrein 
van supermarkt de Coop. De luxe zakjes voor de pepernoten werden gesponsord door Bakkerij 
Schotanus uit Twijzelerheide.

Promotiebrief:
Aan het eind van het jaar zijn brieven verstuurd naar kerken in de omliggende gemeenten, om The 
Bread Basket onder de aandacht te brengen. 

Lopende acties:
Sinds 2004 biedt The Bread Basket verschillende artikelen (zoals pennen en zelfgemaakte kaarten) 
te koop aan via de website, de verkoopstand op markten, bij presentaties, enz . 

Sinds 2009 is The Bread Basket ingeschreven bij boekenwebwinkel YouBeDo.com. Deze webwinkel 
geeft 10% van het aankoopbedrag van ieder verkocht boek  aan het goede doel dat de klant uitkiest.

In 2012 is webwinkel Tamitha.nl geopend. Deze webwinkel geeft 5% van het aankoopbedrag van 
ieder verkocht artikel aan The Bread Basket.

Nieuwsbrief:
4 december is er een nieuwsbrief verstuurd. Deze is ook te downloaden via onze website: 
www.thebreadbasket.org/nl/nieuw s

Verkoop/promotiestand op markten :
Op 1 juni hadden we een stand op de braderie bij de De Naturij in Drachten.
Op 15 juni hadden we een stand op de Heidefair in Twijzelerheide.
Op 14 en 15 december hadden we een stand op de minikerstmarkt tijdens het concert van Glorious 
Noel bij de Christengemeente in Buitenpost.

Presentaties:
Op 20 november hielden we een presentatie in iedere groep van de Joh. Looijengaskoalle  in 
Surhuizum, waarna zij de rest van het schooljaar hun zendingsgeld gingen sparen voor The Bread 
Basket.


