Indien u deze nieuwsbrief niet goed kunt lezen, klikt u hier

Nieuwsbrief 2 Update
De actie is een enorm succes, dankzij de volgende sponsoren hebben we inmiddels €
18.000,- opgehaald, in 3 weken tijd.
Sponsorpakket VIP:

Multi-Fix Group B.V.
Website: http://www.multifixgroup.com/
Georg Fischer WAGA N.V.
Website: http://www.waga.nl/
Sponsorpakket Daimond:

Hegawa B.V.
Website: http://www.hegawa.nl/
ThyssenKrupp Materials Nederland B.V.
Website: http://www.tkmn.nl/
Enexis B.V.
Website: http://www.enexis.nl/
VIP Polymers Ltd.
Website: http://www.vip-polymers.com/
Sponsorpakket Gold:

- TVH International
- Trido IT-Specialisten B.V.
- MG-International Import & Export Uitzendbureau

- Van de Ven Accountants | Adviseurs
- RIS Rubber N.V.
- PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
- Phoenix Coatings
- KZ
Contracten getekend met stichting K.A.P. voor de start van het project in Tanzania.

Start 4-Daagse

Managing Director Twan van Heesch en zijn team zullen starten op 22 Juli om het begin te
maken aan de wandel 4-daagse te Nijmegen. Het team kan gevolgd worden op

Twitter: http://twitter.com/waterfallnu
Ook is er een Wandel 4-daage pagina op de website waar meer informatie te vinden is.
Er zijn nog meer sponsoren en vrienden van het Waterfall project. Deze zijn natuurlijk te vinden
op de onderstaande website. Echter, zoals u ziet zijn we nog niet bij het te verwezenlijken Bedrag
van
€ 25.000,-. Sponsoring is natuurlijk nog steeds mogelijk met behulp van de onderstaande
gegevens.
Meer informatie over het lopende project vind u op:

www.waterfall.nu
*U kunt officieel sponsor worden.
Hiervoor hebben sponsorpakketten samengesteld.
Klik hier voor een overzicht van deze pakketten.

*U kunt direct een bedrag overmaken.
Met behulp van de onderstaande gegevens kunt u uw vrijwillige bijdrage overmaken op de
rekening van project waterfall.
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