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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 8 februari 2014 tot 4 juli 2014 en van 19 september 2014 tot 13 juni 2015 is Tamara in de 

Dominicaanse Republiek geweest. 

 
Tamara is op bezoek geweest bij verschillende gezinnen die een voedselpakket ontvangen. Samen 

met Mireya (medewerker van The Bread Basket en voorganger van de kerk ‘Luz en medio de las 
Tinieblas’) ging zij op 13 maart, 25 april, 3 juni, 20 juni en 24 oktober op wijkbezoek in de wijk 

Maria Auxiliadora. 

 
Op 2 mei heeft Tamara met Mireya een bezoek gebracht aan de TEARS school, waar ze een kijkje 

hebben genomen bij het ontbijtproject. 
 

Op 21 februari en 24 maart is Tamara mee geweest naar de groothandel om producten in te kopen 
voor de voedselpakketten. Op 26 februari heeft ze geholpen met het inpakken van de 

voedselpakketten. Op 28 februari, 30 maart, 30 april, 30 mei, 30 juni, 30 september, 30 oktober en 30 

november was ze aanwezig bij het uitdelen van de voedselpakketten in de kerk ‘Luz en medio de las 
Tinieblas’. Op 30 mei was ze bij het uitdelen van de voedselpakketten in de kerk ‘Iglesia Cristiana de 

Soto’. 
 

Voedselpakketten: 

Iedere maand zijn er 90 voedselpakketten uitgedeeld. 
 

Ontbijtproject: 
Iedere maand is het ontbijtproject van de TEARS school in La Vega gesteund. 

 
Drie Koningen: 

In januari werd Drie Koningen gevierd en zijn er cadeautjes uitgedeeld aan kinderen uit de wijk Maria 

Auxiliadora. De cadeautjes voor Drie Koningen werden gekocht in december 2013. 
 

Vergaderingen: 
In de Dominicaanse Republiek heeft Tamara vergaderd met de Dominicaanse medewerkers van The 

Bread Basket op 14 april en 9 juni. Daarnaast heeft Tamara op 2 mei vergaderd met de directeur van 

de TEARS school en op 6 juni met de voorganger van de kerk  ‘Iglesia Cristiana de Soto’. 
 

In Nederland is vergaderd door het bestuur van The Bread Basket. Deze vergaderingen vonden plaats 
op 28 januari, 12 augustus en 4 november. 

 

Acties: 
Op 2 mei organiseerde The Bread Basket een Doe Dag voor kinderen van 4 t/m 13 jaar, bij Natuurlijk 

Kollumeroord in Kollumerpomp. De kinderen konden komen survivallen, kanovaren, schatgraven, 
tokkelen, enzovoort. De opbrengst van deze dag was €1221,60! Natuurlijk Kollumeroord stelde hun 

locatie gratis ter beschikking voor deze dag. Daarnaast werd de dag gesponsord door Stellema 
Verzekeringen uit Kollum. 

 

Dinsdag 15 en woensdag 16 april heeft The Bread Basket een Paasbrood-actie gehouden! In 
Twijzelerheide en Twijzel werden huis-aan-huis paasbroden verkocht. Deze actie heeft €698,15 

opgebracht! De paasbroden werden gebakken door Bakkerij Schotanus uit Twijzelerheide. De 

http://www.breadbasket.nl/


jeugdclub van de Hervormde Gemeente uit Twijzelerheide en vele andere vrijwilligers hebben 

geholpen met het verkopen van de broden. 

 
Vanaf mei zijn er door Tineke van der Bei van de Facebookgroep “Een knuffel voor elk kind” 

handgemaakte (gehaakte/gebreide) knuffels ingezameld. Deze zijn in september aan Tamara 
meegegeven om uit te delen aan kinderen tijdens het bezoeken van gezinnen die worden ondersteund 

door The Bread Basket. Foto’s hiervan worden gedeeld in de Facebookgroep. 

 
Op 12 september zijn Siebe en Nienke Ellens getrouwd. De opbrengst van de collecte die tijdens hun 

trouwdienst werd gehouden (€180) doneerden zij aan The Bread Basket. 
 

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: 
Het laatste nieuws is te lezen op de Facebookpagina van The Bread Basket.  

 

Verkoop/promotiestand op markten: 
Op 24 mei hadden we een stand op de braderie tijdens het dorpsfeest in Twijzelerheide. 

Op 9 juni hadden we een stand op het Zendingsfeest in Veenklooster. 
 

Presentaties: 
Op 5 en 6 april heeft Daniëlle een presentatie gehouden bij de jeugdclubs van de Hervormde 

Gemeente in Twijzelerheide, waarna zij hebben geholpen bij het verkopen van de paasbroden. 

 
Op 15 oktober hebben Daniëlle en Joke een presentatie gehouden bij de 55+ groep in Burum. Ook 

hadden we daar een tafel met onze verkoopartikelen. 
 

Op 22 oktober hebben Daniëlle en Joke een presentatie gehouden bij de Vrouwenbond in 

Kootstertille.  
 

https://www.facebook.com/groups/744258515613904/
http://www.thebreadbasket.org/main.php?page=onlinewinkel&ln=nl
http://www.youbedo.com/
http://www.tamitha.nl/
https://www.facebook.com/pages/Actieteam-The-Bread-Basket/470630102985368

