
Lieve mensen,
 
De eerste nieuwbrief van 2022!
Een nieuw jaar met nieuwe kansen waarin wij met Stichting Anne-Bo het eerste

volledige studiejaar zullen afronden en het tweede jaar gaan starten.

Ons doel, kansengelijkheid voor meiden uit minder makkelijke situaties, bouwen wij

verder uit, iedereen moet mee kunnen doen!
 
Voor het jaar 2022 hebben inmiddels een aantal dappere meiden ons gevonden en

die hebben wij bij Stichting Anne-Bo opgenomen. Én is er nog genoeg plek voor

meer nieuwe meiden! Er zijn aanmeldingen uit o.a. Den Helder, Den Haag,

Amsterdam, Aalsmeer, en Haarlem. Deze aankomende studentes kiezen voor

studies als social work, rechten, toegepaste psychologie en we hebben nu ook een

meisje dat heel graag piloot wil worden, geweldig.
 
De meiden zijn gekoppeld aan hun persoonlijke coaches, een rechter, een

advocaat, een vrouw werkzaam in het social work domein, en de wellicht aspirant

piloot mag een gesprek voeren met een vrouwelijke piloot van Transavia..
 
De eerste interviews, geschreven door Babs Bouwman, met een student en een

coach zijn klaar en kun je op onze website lezen. Firma Twist is onze social

mediapartner geworden en Heleen Kimman onze webmaster. Max van Kekeren
IT, de enige (jonge) man binnen Stichting Anne-Bo is onvermoeibaar als het gaat

om onze IT draaiende te houden.
 
Met ruim 70 mensen lopen wij inmiddels rond. VSBfonds steunt ons met het

uitbouw van de organisatie en dat is meer dan welkom want zoals u leest;

Stichting Anne-Bo groeit en bloeit, met een levenslust en passie die zo bij
Anne-Bo past 

💖

.
 
Wilt u meer weten, ons ondersteunen, neemt u dan vooral contact op!

 

Veel liefs, Annemieke

💙 ✨

Voorzitter Stichting Anne-Bo & mama van Anne-Bo

Stichting Anne-Bo op bezoek bij het Ir.
Lely Lyceum
 
Op woensdagmiddag 26 januari heeft

Stichting Anne-Bo kennis gemaakt met

alle meiden uit 5HAVO en 6VWO van het

Ir. Lely Lyceum in Amsterdam Zuid Oost.
 
Als vier aanwezige coaches van Stichting

Anne-Bo hebben wij ons verhaal gedaan.

Lees meer >>

Tros op onze nieuwe ambassadeur:
Mirjam de Blécourt
 
Partner bij Baker McKenzie en sinds

2019 lid van de Eerste Kamer voor de

VVD.  

Al jaren ben ik actief betrokken en zet ik

me in voor diversiteit, inclusie en gelijke

behandeling van vrouwen. Ik zet me in

voor een betere toekomst en

kansgelijkheid voor alle meisjes om zo

hun dromen waar te maken.

Anne-Bo’s gedachtengoed om

rechtvaardigheid om kansengelijkheid te

creëren voor meisjes die het nodig

hebben steun ik van harte!

Fantastische donatie van Santa Run
 
Helaas ging de beroemde

Haarlemse Santa Run afgelopen

december niet door. Toch hebben vele

sponsoren hart voor het gedachtegoed

van Stichting Anne-Bo en besloten hun

inschrijfgeld te schenken.

Bernadette Blom, penningmeester van

Stichting Anne-Bo mocht de check van

maar liefst €14.000 in ontvangst nemen.

Geweldig!
 
Heel hartelijk dank namens Stichting

Anne-Bo

'Onze' studente Amira pakt nominatie
voor Zorgverslimmer Award
 
Amira Yehya verslimt de zorg op een

wel heel bijzondere manier. Amira pleit

voor bokstherapie bij stress en trauma

én maakt zich er sterk voor dat deze

therapie vergoed wordt door

zorgverzekeraars. En daarom werd zij

genomineerd voor de Tenzinger
Zorgverslimmer Award 2021.

Lees meer >>

Stichting Anne-Bo
Stichting Anne-Bo streeft naar kansengelijkheid voor meiden die dromen hebben

maar niet de kans krijgen om deze dromen waar te maken. Door middel van

studiebeurzen, persoonlijke ontwikkeling én 1 op 1 coaching tijdens de gehele

studie helpt Stichting Anne-Bo jonge meiden in het HBO en WO traject.

Stichting Anne-Bo, Baan 29, Haarlem, Nederland 2012 DC

Afmelden Voorkeuren beheren
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