Laren, 21 december 2018

Beste vriend(in) van het Raboes,
Bijna zit 2018 erop. Een jaar waarin weer veel gebeurd is. Zo is het, mede dankzij een financiële
bijdrage vanuit de vrienden van het Raboes (€ 2.000,00), mogelijk gemaakt om het gehele dak van het
meisjeshuis te renoveren. Dat was nodig ook, gezien de vele rotte en doorweekte dakplaten die
vervangen zijn. Het dak kan er nu weer decennia tegen aan.
Jullie begrijpen dat door de grote bijdrage aan het dak, andere aanvragen bij de vrienden van het
Raboes noodzakelijkerwijs zijn blijven liggen. Een mooi voorbeeld is hiervan een aanvraag voor een
financiële bijdrage van de materiaalcommissie om over te kunnen stappen van benzine branders naar
gas branders. Ook een verzoek om het hekwerk rondom de grote kampvuurkuil aan te pakken, kon
helaas niet gehonoreerd worden.
Maar gelukkig staat 2019 voor de deur en hopen wij weer op gulle bijdragen van onze vrienden. Ook
hopen we, dat meer (oud)Raboesers willen aansluiten bij de “Vrienden van het Raboes”.
Met jullie bijdrage zijn wij in staat om een financiële impuls te geven aan initiatieven die het Raboes
tot een prachtige club maken,
2019 wordt een bijzonder jaar, met als één van de hoogte punten de grote reünie voor het 90-jarig
bestaan. Noteer alvast zaterdagmiddag 13 april in je agenda. Het belooft een grootse bijeenkomst te
worden waar veel historisch materiaal te zien zal zijn, maar waar ook duidelijk in beeld gebracht wordt
hoe het Raboes vandaag de dag functioneert.
Om jezelf ook in 2019 wederom "Vriend van het Raboes" te mogen noemen kan een bedrag van jouw
keuze gestort worden op Bankreknr: NL37RABO 329.3879.799, t.n.v. Raboes, o.v.v. naam en de tekst:
ik blijf vriend!
Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen van het Raboes en blijf ook in 2019 "Vriend van het Raboes"!
Mogelijk ken je nog iemand die nog geen Vriend van het Raboes is en dit wel wil worden. Wijs deze
persoon dan eens op onze website https://scoutingraboes.nl/de-vrienden/.
Na ontvangst van je donatie kan je jezelf ook in 2019 officieel vriend van het Raboes noemen.
Rest ons nog jullie hele fijne kerstdagen toe te wensen en een heel goed 2019!
Namens de vrienden van het Raboes en met hartelijke scouting groet,

Albert Mulder, Bart-Jan Smit en Frank Keizer
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