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Vooraankondiging:
UPF nieuwsbrief 4e kwartaal 2016 inzake project De Blije B.
Amsterdam, 16 november 2016,
Beste geïnteresseerde, vrijwilliger, donateur, medestander, ELC- en Bail-freehouder,
Vooraankondiging UPF nieuwsbrief
U krijgt éénmalig een vooraankondiging van de UPF nieuwsbrief, omdat we:
1). Zijn overgestapt naar een nieuw systeem om nieuwsbrieven te verzenden;
2). Binnen afzienbare tijd belangrijk nieuws over de voortgang van De Blije B willen delen;
3). Gezien de positieve aard van het nieuws NIEMAND willen uitsluiten.
Mocht u zich onverhoopt willen afmelden voor de aankomende nieuwsbrief met Blij nieuws, dan kan dat
simpelweg door u onderin deze nieuwsbrief af te melden via: Uitschrijven kan hier.
Het online De Blije B nieuws
Voor de nieuwkomers: In voorgaande nieuwsbrieven hebben wij iedereen erop attent gemaakt het De Blije B
nieuws regelmatig te delen via: http://www.deblijeb.nl/over-ons/lezingen.html#nieuws De Blije B opbouw is
ook via het nieuwsarchief te lezen op: https://deblijeb.nl/nieuwsoverzicht.html Ten overvloede: Op alle
oranje woorden kunt u klikken, waardoor er extra informatie verschijnt.
Belangrijke besluiten worden genomen
Binnen afzienbare tijd worden er belangrijke besluiten genomen inzake samenwerkingsverbanden en
aanvraag benodigde vergunning, zodat De Blije B operationeel wordt. Wij willen u vragen om onze komende
nieuwsbrief geduldig af te wachten. Het gras groeit echt niet sneller door eraan te trekken. Als team van
uitsluitend vrijwilligers, doen wij maximaal ons best om al het benodigde te realiseren.
Actieve participatie is en blijft altijd nodig
United People vraagt de inzet van iedereen die zich verbonden voelt met het De Blije B initiatief. Dat kan door
bijvoorbeeld je omgeving bewust te maken van De Blije B website. Laat mensen de pagina Waarom
https://deblijeb.nl/waarom bezoeken. De verandering begint in het Bewustzijn! Actieve participatie is en blijft
altijd nodig, als we echte welvaart en welzijn SAMEN wensen te realiseren.
Met vriendelijke groeten namens alle teamleden,
Pauline Pember
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