
Lieve mensen,

 

En dan is het alweer mei en ontvangt u hierbij de tweede nieuwsbrief van 2022!

Een spannende maand voor een aantal aankomende studenten van Stichting Anne-

Bo, de eindexamens gaan bijna beginnen. Wij wensen iedereen heel veel succes en

hebben er alle vertrouwen in dat zij het gaan halen. En mocht er nu een pechvogel

tussen zitten, dan probeert zij het volgend jaar gewoon opnieuw, met de

wetenschap dat Stichting Anne-Bo blijft steunen!

 

Stichting Anne-Bo groeit door, en deze groei vraagt om een andere organisatie.

Deze organisatiewijziging wordt op dit moment doorgevoerd en zal per 1 juni

volledig staan. Hieronder leest u daar meer over.

 

Omdat we het zo belangrijk vinden om ‘onze meiden’ ook regelmatig bij elkaar te

brengen gaan we op 29 mei minigolfen met de groep van 2021. Na het golfen gaan

we lekker een pannenkoek eten en kunnen we met elkaar ervaringen uitwisselen.

 

En dan koersen we ook alweer op een nieuw studiejaar af en dat begint opnieuw

met een kick-off. Dit jaar komen we op vrijdag 26 augustus bij elkaar bij het

internationale advocatenkantoor Clifford Chance aan de Droogbak in Amsterdam.

Hierover volgt uiteraard later meer!

 

Veel liefs, Annemieke

💙 ✨

Directeur Stichting Anne-Bo & mama van Anne-Bo

Nieuwe fase, nieuwe mensen en posities
 

Jolanda Eillebrecht is deze week bij ons begonnen als Project Assistent. Zij zal de

volledige back-office voor haar rekening nemen, events organiseren en beschikbaar

zijn voor alles wat op ons pad komt.

 

Esther van de Wouw is Manager van de coaches geworden. Zij zal de

kennismakingssessies en intervisies organiseren en leiden en ook is zij aanspreekpunt

voor alle vragen van de coaches.

 

Ikzelf word per 1 juni Directeur van Stichting Anne-Bo en zal -wat ik uiteraard al deed-

verder gaan met de lijnen uitzetten, koers bepalen en de groei waarborgen van deze

geweldige Stichting.  Mijn plek in het bestuur wordt overgenomen door Tineke Kothe

die eerder in het comité van aanbeveling van Stichting Anne-Bo zat.

Studente uit Oekraïne
 
Stichting Anne-Bo support steeds meer

studentes en wij zijn er heel trots op te

melden dat wij vorige week een

aankomend studente uit de Oekraïne in

onze groep hebben kunnen opnemen.

Haar naam is Oleksandra en ze wil

graag Environmental Sciences in

Wageningen gaan studeren. We hebben

inmiddels ook een coach voor haar

gevonden.

 

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.
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Afmelden Voorkeuren beheren
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