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Lieve dames,
Iedereen van harte welkom in het hart van de stad Groningen!
Wij zijn erg blij jullie in deze mooie Martinikerk te mogen begroeten!
Want dames, er gaat natuurlijk niets boven Groningen……
Het landelijk bestuur vraagt om het Jaarverslag kort te houden.
●September.
Wij zijn ons jaar begonnen met een Culinair Hoogtepunt!
Italiaan Gigi heeft zijn kookstudio in een kas in plaatsje Sappemeer en verbouwt er ook zijn eigen groente en
kruiden. Zijn motto is: terug naar vroeger.
Producten, vers van het land en dan gezellig samen koken en eten. Eerlijk en puur natuur!
Hij kookt ook bij de mensen thuis; zo heeft hij ons kerstdiner van de club verzorgd.
Ondertussen weten wij hem ook te vinden voor feestjes aan huis.
●Oktober
Wij hebben uitgenodigd haarwerkkunstenares Layla Koopal.
Mensen die door ziekte, chemo of een aandoening hun haar verliezen, gaan naar haar toe.
Layla kan trouwens voor bijna elk plekje op je lijf een haarstukje maken…
Ze verkoopt ook prachtige kleurrijke shawls en hoofddoekjes.
●November
Onze fundriser/verkoping verloopt naar wens. Door leuke voorwerpen te verzamelen, zoals keukenspullen,
decoratie, kleding/accessoires, sieraden, meubeltjes, tassen, recente boeken, loopt de verkoop prima en is
de geldelijke opbrengst goed te noemen.
Een afgesproken bedrag gaat naar Judith Kamminga. Zij helpt mensen met een lichamelijke beperking bij
het zelf opleiden van een hulphond.
Wegens haar privé omstandigheden wordt de donatie uitgesteld en zal later in maart plaats vinden.
Ook wordt een geldbedrag overgemaakt naar Stichting Gasthuis, een hospice in Hoogezand-Sappemeer.
●Maart
In maart is Judith Kamminga weer uitgenodigd. Ze is tevens zangeres en studeerde zang en lichte muziek
aan het conservatorium. Omdat deze avond onze dochters uit Twente overkomen, vragen we Judith om op
te treden. Ze brengt liederen ten gehore van o.a. Wim Zonneveld, Herman van Veen en Karin Bloemen.
Haar repertoire raakt ons en zorgt voor ontroerende momenten.
Het gereserveerde geldbedrag van onze verkoping wordt door voorzitter Sieka alsnog aan haar overhandigd.
Hiermee worden rolstoelgebruikster Caroline Vink en haar hond Viktor gesponsord.
Judith gaat haar begeleiden tijdens de WK behendigheid voor hulphonden en hun baasje.
Ik hoop dat ik met deze korte impressie een inzicht heb kunnen geven van onze Agora bijeenkomsten.
In vriendschap, ook namens ons Groninger bestuur, sluit ik deze samenvatting af.
Voor iedereen nog een gezellige middag gewenst.
Tineke Kapenga.

