
Goede Doelen dag Jacobushoeve 
 
Met de opbrengst van de verkopen van de Wereldwinkel, de 
kringloopwinkels en het Praathuis is de Jacobushoeve in staat om 
verschillende kleinschalige projecten in binnen- en buitenland 
financieel te ondersteunen. Jaarlijks wordt daar € 30.000,00 voor 
uitgetrokken. 
Bent u ook zo nieuwsgierig waar het geld, dat mede door úw aankopen 
is opgebracht, terecht komt? Kom dan naar de Goede Doelen dag op 
zaterdag 15 juni a.s.  
 
Deze Goede Doelen dag, die plaatsvindt in en om de hoeve, wordt voor 
de tweede keer georganiseerd. Vertegenwoordigers en medewerkers 
van 17 van de 22 door ons ondersteunde organisaties zullen zich met 
veel plezier aan u presenteren. Onderstaand een kleine greep uit wat u 
kunt verwachten. 
 

In de diverse kramen krijgt u informatie over de betreffende projecten, door middel van foto- en 
filmpresentaties. Medewerkers die ter plaatse bekend zijn, maar ook mensen die in hun land van 
herkomst zijn ondersteund met o.a. onze donaties, kunnen u alles vertellen over de doelen die bereikt 
zijn en wat er nog leeft aan wensen en plannen voor de toekomst. 
 
In sommige stands kunt u hapjes proeven uit het land van herkomst, of kunt u kennisnemen van een 
koffieceremonie uit Ethiopië. Weer andere organisaties hebben bijvoorbeeld lokale Afrikaanse 
producten te koop, zoals houtsnijwerk of mandjes.  
 
De St. Duofiets uit Vessem is aanwezig met de duofietsen. Wilt u vrijwilliger worden, denkt u erover 
om eens gezellig mee te fietsen omdat u het zelf niet meer kunt of wilt u wellicht een fiets huren? In 
een kennismakingsritje, samen met een van de vrijwilligers van de stichting, kunt u het eens 
uitproberen. 
 
Medewerkers en cliënten van het atelier van Inloophuis ’t Hemeltje uit Eindhoven brengen schilderijen 
mee en er wordt een demonstratie papiervouwen gegeven. U wordt uitgenodigd om zelf ook creatief 
aan de slag te gaan. 
  
Onder het genot van een kopje koffie of thee (tegen betaling) kunt u een doorlopende fotopresentatie 
in het Praathuis bekijken. Daarnaast kunt u genieten van een optreden van Zanggroep Con Brio uit 
Vessem, dat deze middag een gevarieerd repertoire ten gehore zal brengen.  
 
Iedereen is van harte welkom op deze middag; de toegang is gratis. 
Daarnaast zijn onze winkels en het Praathuis normaal geopend.  
 
Datum: zaterdag 15 juni 2019  
Tijd: 13:00 – 16:00 uur 
Locatie: Jacobushoeve – Jan Smuldersstraat 4 – 5512 AZ Vessem  


