
Nieuwsbrief 22 december 2022

 

Lieve mensen,

 

Terwijl de dagen korter en kouder worden ontvangt u de laatste nieuwsbrief van

2022 van Stichting Anne-Bo, gevuld met onderwerpen die hopelijk licht in uw hart

brengen.

 

Met gepaste trots melden wij dat Stichting Anne-Bo inmiddels al 55 meiden heeft

omarmd! Dappere meiden vanuit het hele land. Ons laatste meisje (eerstejaars

Geneeskunde) kwam helemaal vanuit Eindhoven met de trein naar Haarlem voor

het eerste kennismakingsgesprek. Wij zijn trots op haar en blij dat ze ons gevonden

heeft. 55 studenten betekent ook 55 actieve coaches. En actief zijn ze! Naast het

met raad en daad bijstaan van ‘hun’ student op studiegebied, wordt er nog zoveel

meer gedaan. Onze dank aan al deze powervrouwen is groot.

 

Stichting Anne-Bo is onderdeel geworden van HAKTA, de Haarlemse Alliantie tegen

Kinderarmoede. Wij adviseren hen, werken met hen samen en laten graag ons licht

schijnen over dit belangrijke onderwerp. En als klap op de spreekwoordelijke vuurpijl

hebben wij het CBF keurmerk mogen ontvangen. Stichting Anne-Bo is een erkend

goed doel en voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen!

 

Er is nog veel meer gebeurd in 2022, in deze nieuwsbrief leest u daar alles over. 

Stichting Anne-Bo blijft groeien, in 2023 zullen wij landelijk verder uitrollen en Anne-

Bo reist met haar stichting mee.

 

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

Stichting Anne-Bo wenst u hele fijne feestdagen!

 

Veel liefs, Annemieke 

💙 ✨

Voorzitter Stichting Anne-Bo & mama van Anne-Bo

 

Gidsnetwerk Gala
 

In oktober was Stichting Anne-Bo een van de goede doelen bij het Gidsnetwerk
Gala in het AFAS Theater. Wij waren uitgenodigd door Erik Smithuis, met 18

studentes en hun 18 coaches te gast op deze indrukwekkende avond waar een

mooi bedrag voor Stichting Anne-Bo is opgehaald. Herman Zondag van AFAS

heeft na afloop alle meiden een kaartje voor een musical in het AFAS Theater

aangeboden, inmiddels hebben al heel wat meiden met hun coach hiervan gebruik

gemaakt.

 

Activiteiten met studenten en coaches
 

We gingen midgetgolfen en pannenkoeken eten met onze meiden. Voor de kick-off

voor het studiejaar 2022/2023 namen we hen mee naar Clifford Chance waar

diverse sprekers en een spel onder leiding van Thomas International onderdeel

waren van het programma. Ook werden er profielfoto’s gemaakt door fotograaf Edo
Landwehr.  Na een heerlijke lunch gingen alle meiden met een mooie goodiebag

naar huis.

 

Twee van onze meiden hebben zwemles gekregen en Saskia vertrekt voor een

stage naar New York, een droom die uitkomt. Saskia vertelt in deze video haar

levensverhaal. Er zijn propedeuses gehaald, nog meer stages geregeld en meiden

zijn een tweede bachelor gestart. Ook wordt er wel eens een tentamen niet gehaald,

dat hoort er ook bij.  Maar wat doen ze het goed, zo fijn en belangrijk! 

 

Er was een borrel met de coaches in Amsterdam en inspirerende intervisies onder

leiding van Esther van de Wouw, waaronder een met het thema Interculturele

Communicatie met de inspirerende sprekers Teuta Curri, Shake Sarkisian, Nüvit
Kibaroglu en Khadija Amine.

Veel dank aan
 

Fonds 1818 uit Den Haag steunt ons voor twee jaar, Fred Foundation is een

nieuwe relatie geworden waar wij erg blij mee zijn en Vereniging Het Verschil heeft

zich voor de komende twee jaar ook aan Stichting Anne-Bo verbonden. Van den
Heuvel Infrastructuur voor Water & Energie steunt ons ook dit jaar weer en met

het VSB fonds gaan we het tweede jaar in

 

Emanuel Snatager ondersteunde Stichting Anne-Bo dit jaar alweer voor de tweede

keer en conform mooi Joods gebruik geef je 10% van wat je krijgt door. Dit jaar

hebben wij het deel gegeven aan een LGBTQI+ initiatief, Camping de
Paradijsvogel. Zij gaan met onze bijdrage een musical ontwikkelen waarin jonge

kinderen bewust gemaakt worden dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn met

Anne-Bo in de rol van verbinder.

 

Het bedrijf van coach Hanneke Rinkes support een student gedurende haar hele

studie en coach Taraneh Riyazi heeft de goede doelen pitch binnen het bedrijf NN

Advocaten gewonnen, hier kwam een mooi bedrag uit. Hoe meer donateurs, groot

of klein, hoe meer meiden wij kunnen ondersteunen. Dit blijft een terugkerend topic!

 

Blij zijn wij met Levina de Vreeze van Thomas International, die al onze coaches

een dag training aanbiedt en al onze studenten een Student Profiel Analyse laat

maken. En met Studiekeuze Bootcamp, Valeri Berns, die twijfelende aankomend

studenten een studiekeuzetest aanbiedt. Geweldige partners om mee samen te

werken en wat een kans voor coaches en studenten om hier gebruik van te mogen

maken!

 

LinkedIn, Lisa De Deygere, heeft zich als partner aan Stichting Anne-Bo verbonden

en heeft een aantal online “Rock Your Profile” sessies gegeven. Dit zullen zij de

komende jaren blijven doen en al onze meiden kunnen een 1-op-1 sessie krijgen.

Belangrijk voor nu en in de toekomst. 

 

Tot slot nog dank aan Bianca van Dulmen, zij heeft Hubspot, ons CRM systeem,

volledig compatible en AVG proof gemaakt en Max van Kekeren die al onze IT

zaken doet. Ook voor alle andere vrijwilligers en donateurs, mensen die wij niet

noemen en mensen die niet genoemd willen worden: A huge thank you! 

💙 ✨

.  

Zonder jullie geen Stichting Anne-Bo.

 

 
Stichting Anne-Bo

Stichting Anne-Bo streeft naar kansengelijkheid voor meiden en helpt meisjes hun

dromen te verwezenlijken met het verstrekken van studiebeurzen én persoonlijke

begeleiding tijdens hun HBO of WO opleiding.

Stichting Anne-Bo, Gedempte Raamgracht, 51, HAARLEM, Nederland 2011 WG, Nederland,

0651054104

Afmelden Voorkeuren beheren
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