
Beste vrijwilligers, 
 
Ook in deze moeilijke tijd staan jullie klaar voor onze medemens die het moeilijker heeft.  
Wij van RadioTL & Boxtels Vertier willen jullie hiervoor enorm bedanken en geven hiervoor een 
 

                Blijk van Waardering 
 
Deze blijk van waardering omdat jullie zorgen dat onze medemens die het wat moeilijker heeft zich 
in ieder geval minder zorgen hoeft te maken over de primaire levensbehoeften. Dit doen jullie maar 
liefst met 65 vrijwilligers. Dat verdient in ieder geval een enorme waardering om vrijwillig maar niet 
belangeloos klaar te staan voor de mensen. 
 
Niet belangeloos is hier positief want als je als vrijwilliger op deze manier klaar staat voor de 
medemens dan hecht je veel waarde aan het welzijn van onze medemens en is wel degelijk een 
belang. Jezelf in principe wegcijferen voor het welzijn van onze medemens. Hoe mooi is dit toch!!! 
 
Wij hebben in deze tijd precies hetzelfde doel en hebben ook acties om mensen een hart onder de 
riem te steken of een blijk van waardering uit te reiken. Dit weekend staat ons thema voeding 
centraal. Wij hebben nagedacht wat kunnen we met dit thema en hadden de link van voeding naar 
voedselbank al heel snel gelegd. Wij willen op deze manier twee zaken steunen. We geven alle 
vrijwilligers een “Blijk van Waardering” en we doneren aan de voedselbank een boodschappen 
pakket met een waarde van €333,-. Voor de vrijwilligers zullen we volgende week ook nog een 
attentie afgeven. 
 
Dit laatste zal voor alle vrijwilligers ook een blijk van waardering zijn omdat jullie hiermee onze 
medemens weer kunnen helpen. Dit waar jullie goed in zijn en waar jullie energie uit halen. 
 
Wij van RadioTL & Boxtels Vertier willen jullie enorm bedanken voor jullie inzet. Wij doen dit ook 
namens onze luisteraars en namens alle mensen waar jullie iedere dag weer voor klaar staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van RadioTL & Boxtels Vertier. 
 


