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Het eerste halfjaar van 2017 zit erop. In de afgelopen periode hebben de vrijwilligers van Dress
for Success Leeuwarden weer vele werkzoekenden aan een geschikte outfit geholpen. Zonder
uitzondering gingen zij tevreden de deur uit, op weg naar hun sollicitatiegesprek, stage of
vrijwilligerswerk. Het zou mooi zijn als wij in ons jubileumjaar een nieuw klantenrecord kunnen
vestigen, want ons kledingaanbod is nog steeds groot. Begeleidt of kent u mensen die in
aanmerking komen voor onze dienstverlening? Attendeer hen dan op Dress for Success!
Vanwege de zomervakanties zijn wij van 7 tot en met 25 augustus even gesloten. Daarna
staan wij weer klaar voor onze klanten. Wij wensen u een fijne zomer!

Jubileum
Dress for Success Leeuwarden is opgericht
in 2007. Dat betekent dat wij nu 10 jaar
bestaan. En dat vieren wij graag met u! Op
dinsdag 10 oktober 2017 zal er een
'Fundraising Dinner' plaatsvinden, ten bate
van onze stichting. Het wordt een feestelijk
diner met - uiteraard - een vleugje mode en
kleding. Momenteel zijn wij druk bezig met
de voorbereidingen. Na de zomer kunt u een
uitnodiging verwachten voor dit evenement.
Wij stellen het zeer op prijs als u aanwezig
kunt zijn. Save the date!

Aegon in actie
Op vrijdag 21 april was het Vrijwilligersdag
voor de medewerkers van Aegon. Dress for
Success Leeuwarden was één van de
goede doelen waarvoor zij zich die dag
hebben ingezet. Een
kledinginzamelingsactie bij Aegon
Leeuwarden en Aegon Groningen leverde
een enorme hoeveelheid kleding op. Enkele
dames van Aegon hebben ons enthousiast
geholpen met het sorteren van alle
kledingstukken, zodat wij heel veel mooie
kleding aan onze collectie konden
toevoegen. Aegon, nogmaals dank!

Nieuwe vrijwilligers
In het eerste halfjaar heeft de winkel weer
versterking gekregen. Nienke van der Heide
en Joke Vels zijn begin dit jaar als vrijwilliger
bij ons aan de slag gegaan. Beide dames
hebben een secretariële achtergrond.
Nienke is afkomstig uit het bankwezen en
heeft ervaring als vrijwilliger bij een
zorginstelling. Joke werkte lange tijd bij een
nutsbedrijf en heeft als vrijwilliger voor
diverse organisaties gewerkt. Wij wensen
Joke en Nienke veel succes en plezier met
hun werkzaamheden bij Dress for Success
Leeuwarden.

Nieuw bestuurslid
In januari is Zahra Mousazedeh toegetreden
tot ons bestuur. Zahra is actief als
consultant en interim-manager. Zij heeft veel
ervaring opgedaan met gemeentelijke
organisaties. Als bestuurslid gaat zij zich
met name inzetten voor de externe
contacten. Wij wensen Zahra een
succesvolle bestuursperiode toe. Met de
komst van Zahra bestaat het bestuur van
Dress for Success Leeuwarden uit Herma
Dijkgraaf (voorzitter), Zahra Mousazedeh en
Theo van der Meij (penningmeester).

Donatie Soroptimisten
Dit voorjaar ontvingen wij een gift van € 500
van Soroptimistclub Friesland Noord.
Soroptmistclub Friesland Noord is een
onderdeel van Soroptimist International, een
internationale serviceorganisatie van
vakvrouwen. Zij zetten zich wereldwijd in
voor de bevordering van mensenrechten en
de positieverbetering van vrouwen en
meisjes. Het is de tweede keer dat deze
club ons een bedrag schenkt. Wij zijn er
wederom heel verguld mee.

Ambitie JobCafé
Op donderdag 20 april hebben wij
deelgenomen aan het Ambitie JobCafé in de
Grote Kerk in Leeuwarden. Het Ambitie
JobCafé wordt georganiseerd door NDC
Mediagroep en biedt ambitieuze werkgevers
en talentvolle werkzoekenden de
gelegenheid met elkaar in contact te komen.
De eerste Friese editie van deze beurs was
een succes. Dat was ook de ervaring van
onze vrijwilligers, want de stand van Dress
for Success Leeuwarden werd druk bezocht.
We hebben vele bezoekers geïnformeerd
over onze dienstverlening en concrete
afspraken in de agenda kunnen zetten.

Succes op de beursvloer
De Leeuwarder Uitdaging brengt
maatschappelijke organisaties en het
bedrijfsleven bij elkaar. Eenmaal per jaar
organiseert zij de Maatschappelijke
Beursvloer. Doel: zoveel mogelijk matches
tot stand brengen tussen organisaties met
een hulpvraag en ondernemers met een
specifiek aanbod. En dit alles met gesloten
beurzen. Op 6 juli ging Dress for Success de
beursvloer op, met een mooi resultaat!
Fotograaf en media-artist Jason Stuurhaan
van Fotografie Mediakunst uit Leeuwarden
bleek bereid om voor ons een project uit te
voeren. Wij kijken uit naar de samenwerking
met deze professional.

Dank aan Noorderlinge
De afgelopen drie jaar heeft verzekeraar
Noorderlinge uit Leeuwarden onze
huisvesting bekostigd. Dat heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan onze
continuïteit. De huur van onze winkel in
bedrijvencentrum Emmastate wordt deels al
gesponsord door de eigenaar van het pand.
Het resterende huurbedrag heeft
Noorderlinge drie jaar lang voor haar
rekening genomen. Daaraan is nu een einde
gekomen en wij danken hen nogmaals voor
dit genereuze gebaar. Wie neemt het stokje
over?!

Wilt u contact opnemen met Dress for Success Leeuwarden? Stuur dan een berichtje naar
dfsleeuwarden@gmail.com. Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u zich
uitschrijven via de link onderaan deze nieuwsbrief.

Dress for Success Leeuwarden
Emmakade 59
8921 AG Leeuwarden
T 06 -38 35 24 06
E dfsleeuwarden@gmail.com
http://www.dressforsuccess.nl/waar-vind-je-ons/leeuwarden/

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this?

unsubscribe from this list

update subscription preferences

Dress for Success Leeuwarden · Emmakade 59 · Leeuwarden, Friesland 8921 AG · Netherlands

