Aan de bewoners van
Paasberg-Wellenstein, Geitenkamp,
(Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse
Allee, Angerenstein en Rozendaal

Word donateur van
Stichting BBRB voor het
behoud van een veilige
en leefbare woonplek
Succes behaald
Afgelopen weken is Stichting Belangen Bewoners
Rondom Bronbeeklaan 66 ofwel Stichting BBRB
druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat
Stichting OnderDak geen bewoners mag
huisvesten in de Arnhemse Paasbergflat,
Bronbeeklaan 66. Inmiddels boeken wij succes en
staat de gemeente achter ons standpunt. Hierbij
voelen wij ons enorm gesteund door de vele
positieve reacties vanuit de verschillende wijken.
Op www.paasberg-wellenstein.nl kun je meer
vinden over Stichting BBRB.
Succes is niet gratis
Om dit succes te bereiken hebben we al diverse
kosten gemaakt, waarvan die voor onze advocaten
verreweg de hoogste is. Maar we zijn er nog niet.
Teneinde snel te kunnen reageren in de nabije
toekomst willen we ook hiervoor een bedrag
reserveren.
Toekomst
Wij blijven de ontwikkelingen volgen. Stichting
OnderDak zal de komende weken zeker proberen
langs juridische weg alsnog haar gelijk te halen.

Welk bedrag hebben we nodig?
Totaal hebben we op dit moment, inclusief de
reserve, € 12.000,- nodig. Een deel hiervan is
gedekt door bijdragen vanuit Wijkvereniging
Paasberg-Wellenstein en de Kerngroep van
stichting BBRB. We hebben ook een aanvraag
uitstaan bij wijkplatform Geitenkamp e.o.
Momenteel staat onze Stichting voor de uitdaging
om nog minstens voor € 8.750,- aan donaties bij
elkaar te krijgen. Hiervoor vragen wij u om hulp.
Transparant beheer van de donaties
Wij rekenen op wijkbewoners die een veilige en
leefbare woonomgeving belangrijk vinden, blij zijn
met de resultaten van onze stichting en daarom
donateur willen worden. De donaties worden
beheerd door de penningmeester van onze
stichting. Wij willen transparant zijn en zullen een
toetsing laten plaatsvinden door een kascommissie
afkomstig uit de wijkverenigingen met publicatie
op www.paasberg-wellenstein.nl.
Samen succesvol
Wij willen iedereen danken voor zijn/haar steun.
Met elkaar gaan we voor behoud van een veilige
en leefbare woonomgeving!

“We hebben succes, maar….
onze zorgen zijn nog niet
voorbij!” Ad Bontje, voorzitter Stichting BBRB

Indien u een bijdrage wilt leveren, klein of groot, verzoeken we u dit over te
maken aan: NL69 ABNA 0845 409 123 t.n.v. Stichting BBRB,
onder vermelding van “Donatie (+ eigen straatnaam)”.
Indien u een bedrag groter dan € 200 euro wilt overmaken, neem dan eerst
contact met ons op per e-mail (zorgenpaasberg@gmail.com).

