
CHRISTOFORUS
STICHTING

Fr.Broer Huitema
Postbus 90105
5000 LA TILBURGNederland

Betreft: besteding colleefegeld P.D.

Paramaribo, 18oktober 2011

Beste frater Huitema,

Op 16april 2010 ontvingen wij via Ueen bedrag van € 1.500,--, zijnde de opbrengst van
de colleefe bij de viering van de Zalige PetrusDonders in de kerk van het Goirke.
Wij hebben dat geld een tijdlang gereserveerd, omdat wij eerst de nieuwbouw wilden
realiseren om een beter inZicht te krijgen op de verdere renovatie.
In onze brief dd 28-03-2011 hebben wij dit nader aangegeven.

Ingesloten zenden wij een overzicht van hetgeen nu gerealiseerd is;wij hebben, voor
zover mogelijk, leverantiebonnen bijgevoegd. _
De verantwoording van de CD-gelden is al eerder naar Utoegestuurd (computers, wa-
tercooler en kasten).

Wij hopen dat wij hiermee de milde schenkers een goed inzicht hebben gegeven in de
besteding van de giften die wij hebben ontvangen.
Het behoeft geen betoog dat het een bijzonder waardevolle gift isgeweest, een nood-
zakelijke aanvulling op het çomplete nieuwbouwproject.

Nogmaals willen wij onze hartelijke dank uitspreken voor deze geste.

Namens hef Bestuur en de Directie
van de Christóforusstichting,
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Christoforus Internaat
Christoph)rus Internaat! Petrus Donders Tilburg.

16-04-10 Ontvangen via CMM € 1.500,00 akrs 4,40 6.600,00
IBestedingen:

06-04-11 Reparatie en onderdelén b'aktormaaier 1.985,33
09-09-11 10m3 Schelpen voor onderhoud terrein en toegangsweg 740,00
14-09-11 Klamboestof en ongebI. Katoen voor vervanging klamboe's 678,88
22-09-11 3x 5 m3 Opvulzand tbv terrein om basketbalveld 750,00
23-09-11 Ongebl. katoen voot klamboe's 8,04
27-09-11 K1amboestof 300,00
28-09-11 Klamboestof 75,00
28-09-11 Klamboestof 18,00
01-10-11 Arbeid terrein+snoeien+goten+bermen+bomen rooien+verspreiden zand 1.600,00
06-10-11 Arbeid vervaardigen van 12 klamboe's 325,00
08-10-11 Klamboestof en ongekI. katoen 116,65
09-10-11 Arbeid vervaardigen van 8 klamboe's + rep.18 klamboe's 40000

Totaal Srd 6.996.90
gem. koers 4,40

Totaal Euro 1.590,20


