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Beste Mallenaar,

Dankzij uw steun kon Rode Kruis-Malle weer heel wat realiseren.

De hulpdienst stond opnieuw op tientallen plaatsen te Malle paraat. Op grote 
festivals en andere evenementen kon men onze vrijwilligers trouwens ook aan het 
werk zien. De nieuwe werkpakken en een nieuwe tent hebben wij dank zij uw hulp 
kunnen aankopen.

In samenwerking met het Sociaal Huis konden kinderen uit kansarme gezinnen 
op jeugdkamp. Wij bezorgden een aangepaste vakantie aan Mallenaren met een 
beperking.

Onze vrijwilligers van de ‘scholenwerking’ hielpen kinderen die het moeilijk 
hebben op school en de vrijwilligers van ‘spring eens binnen’ steunden ouderen en 
volwassenen daar waar nodig.

De dienst vorming organiseerde weer heel wat opleidingen voor de bevolking.

Kom naar de bloedinzamelingen of geef plasma in een donorcentrum.

Vrijwilligers voor eender welke dienstverlening zijn ook nog steeds van harte welkom.
Info: www.rodekruis.be/afdeling/malle

Wenst u het Rode Kruis-Malle te steunen, dan kan u lid worden door € 5 te storten 
op rekeningnummer BE95 0017 6805 3958. “Lidkaart” vermelden in de mededeling 
is voldoende. Extra steun is eveneens welkom. Giften vanaf € 40 geven recht op een 
fiscaal attest.

Dank bij voorbaat,
Wilfried Peeters
Afdelingsvoorzitter

Malle

Schriekbos 5
2980 Zoersel

T 03 384 22 54
M 0471 31 56 78
Rek. BE95 0017 6805 3958
voorzitter@malle.rodekruis.be

www.rodekruis.be/afdeling/malle
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