
Breda, 08-12-2022

De jaarlijkse WinterBrief, ditmaal in de vorm van een uitnodiging*, komt iets eerder dan midwinterdag. 
December is een maand waarin we beseffen dat 2023 voor de deur staat. In dat jaar gaan we, vandaag 
over 3 maanden, op woensdag 8 maart Internationale Vrouwendag het 12,5 jarig bestaan van  
Brood en Rozen vieren. Het zaadje werd in 2010 geplant en inmiddels is het dankzij onze samenwerking 
een prachtige boom geworden. Ingesloten een fragment uit één van de vele herinneringen. Terugkijkend 
hebben we door de jaren heen veel vrouwen en hun gezinnen versterkt met echte kansen en beleefden 
we blijdschap op alle niveaus. Voor het hart gaat niets verloren.

Dat ik aan je denk heeft een reden. Je bent niet alleen bij ons betrokken geraakt maar ook actief 
gebleven. Ik nodig je bij deze van harte uit op 8 maart de feestelijke viering bij te wonen. De middag 
staat onder leiding van mediatopvrouw Rennie Rijpma. Hedy d’Ancona, de Commissaris van de Koning 
Ina Adema en burgemeester Paul Depla zullen deze dag met ons vieren. Trek je mooiste outfit aan want 
jij gaat met een cadeau, in Restaurant Boswachter Liesbosch, bedankt worden. Voor een naamkaartje en 
iets te drinken kun je, als je besluit aanwezig te zijn, tussen 14:45 uur en 15:00 uur terecht. De opzet van 
de dag is zo dat het onhandig is als je voor 14:45 uur komt.  De middag duurt tot 17:30 uur.

Mag ik je aanwezigheid noteren? Het helpt ons bij een prettige voorbereiding als we uiterlijk 31-12 
weten of we op je komst mogen rekenen. Het gespecificeerde middagprogramma zullen we je dan later 
toesturen.

Ik hoor graag van je. 
Nora Kasrioui
 

Deze uitnodiging is niet overdraagbaar. Vanwege het budget nodigen we alleen 

relaties uit die momenteel op het huidige programma voor ons actief zijn.
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https://www.hartvannederland.nl/persoonlijke-verhalen/vrouwen-uit-de-bijstand-krijgen-op-vrouwendag-flinke-portie-zelfvertrouwen

