Waardering voor alle vrijwilligers en erkenning van ons project:
“Pelgrimeren voor de jeugd”

Op vrijdagavond 9 oktober 2015 werd aan ons, in de bibliotheek van Bladel, een prijs
uitgereikt. We hadden ons met 15 andere organisaties uit De Kempen aangemeld om in
aanmerking te komen voor de “Zilveren Rank’ of een aanmoedigingsprijs van de Stichting
Kiemkracht. (www.stichtingkiemkracht.nl)
Deze stichting beoogt “bevordering van
ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren in De Kempen”.
Voor het derde jaar werden we met ons project
gekwalificeerd en kregen een uitnodiging voor de
prijsuitreiking. Tot onze grote verbazing ontvingen we uit
handen van Jan van Gisbergen, gerespecteerd Kempenaar
uit hoge Mierde, het mooie kunstwerk: “De Zilveren Rank”.
Ook werden ons bloemen aangeboden en een oorkonde
waarop de prijs staat vermeldt. Kempen TV maakte
opnames en de pers was behoorlijk vertegenwoordigd.
In een interview mochten we aangeven waarom ons project
zoveel indruk maakt op de jeugd. Meteen nodigden we de
aanwezige verenigingen uit om een bezoek te brengen aan onze pelgrimshoeve en ook
eens deel te nemen aan een dagprogramma met de jeugd. Vele felicitaties volgden en
met veel adrenaline in ons lijf, belden we die avond naar Frans, Rosaliek, Anne-Marie en
Edith omdat zij als dag coördinatoren ook een groot aandeel hadden in deze prijs.
Betrokkenheid Maar ook u moeten we
feliciteren met deze prijs, waaraan een
bedrag van € 5000 is verbonden. Dankzij uw
hartelijkheid voor de jeugdigen en
opoffering om deel te nemen, heeft de
stichting tot uitdrukking gebracht dat ze ons
waarderen als vrijwilligers. Het project, de
boodschap die we brengen, krijgt erkenning
van alle aanwezigen, waarvan verschillenden
gaan deelnemen als begeleider(ster).
Proficiat aan u allen! Graag nodig ik u uit om ideeën aan te dragen voor de toekomst. Op
maandag 19 oktober komen de coördinatoren Frans, Rosaliek, Anne-Marie en Edith met
mij overleggen over onze plannen. Ook Adri Brooijmans zal als coördinator van de
werkgroepen worden uitgenodigd.

