NIEUWSBRIEF – DECEMBER 2021
De stichting Le Chemin du Cœur bestaat nu ongeveer 5 maanden. In die tijd hebben
we al voldoende fondsen verworven om projecten te steunen in 2021 en 2022. Onze
missie om pelgrimeren betaalbaar te houden spreekt veel pelgrims aan.
Tot op heden hebben we twee projecten ook
daadwerkelijk ondersteund. Allereerst de
Pelgrimsherberg Kafarnaüm in Vessem.
Deze herberg is een bekend
overnachtingsadres voor pelgrims onderweg
naar Vézelay. Daarnaast is de herberg ook
actief in het bevorderen van het pelgrimeren
onder andere door het programma “pelgrimeren voor de jeugd”,
voorbereidingsweekenden en thuiskomdagen (activiteiten Kafarnaüm).
Het tweede project is de “Tour de Vézelay”
een nieuwe pelgrimstocht rondom Vézelay,
uitgezet door Arno en Huberta van de
bekende Pelgrimsherberg L’Esprit du
Chemin. De stichting steunt de promotionele
activiteiten rondom Vézelay en deze nieuwe
zevendaagse wandelroute (Tour de
Vézelay).

Op de website is een tab toegevoegd waarin je kan zien welke projecten zijn gesteund.
Daarnaast is er ook een nieuwe Tab voor Sponsoring. Via de sponsorpagina kun je zelf
de Stichting steunen door je online aankopen te doen via “sponsorkliks. Bijna elke
online bedrijf is aangesloten en een percentage van jouw online aankopen wordt
gedoneerd aan de stichting.
We hebben nog twee nieuwe projecten in ontwikkeling waarover volgende keer hopelijk
meer nieuws. Daarnaast hebben we ook de ANBI status aangevraagd en nu maar
duimen !
Mocht je ideeën hebben voor projecten of opmerkingen van meer algemene aard aarzel
niet je te melden via de email stichtinglecheminducoeur@gmail.com of via de website.
We zouden ook graag de bekendheid van de stichting vergroten. Daar zijn we zeer
actief mee, maar jij kunt ook helpen door deze nieuwsbrief door te sturen naar andere
mogelijk geïnteresseerden. Hopelijk schrijven zij zich dan ook in voor onze nieuwsbrief
(aan / afmelden nieuwsbrief).
Fijne feestdagen en een prachtig 2022 gewenst,
Ultreïa
Joost, Paul, Liesbeth

