Uitgangspunt
Stichting Aroon werkt vanuit een christelijke
visie. Alle bestuursleden en vrijwilligers werken
op vrijwillige basis.

Doelstelling
Stichting Aroon heeft ten doel financiële middelen te verzamelen om zo op duurzame en structurele wijze hulp te bieden aan kansarme kinderen/jongeren en minderheden in ZuidoostAzië.

Een hoopvolle toekomst
voor Zuidoost-Azië

Waar werkzaam?
Stichting Aroon ondersteunt meerdere projecten:
Thailand

Baan Mai (Prov.Phayao) – kindertehuis
Baan Mob Rak

Chiang Mai – twee studenten theologie

Chiang Rai - twee studenten

Dokamthai –studente

Phayao – studente

Diverse kleine projecten
Vietnam

Tu en Vi –met ondersteuning van een
team: faciliteren van ontmoetingen met
kinderen, huiswerkbegeleiding, computerlessen etc.

En verder?
Het bestuur heeft persoonlijk contact met de
verantwoordelijke leiding van de diverse projecten en uw financiële steun komt de projecten
geheel ten goede.
Stichting Aroon heeft
geen winstoogmerk
en de bestuursleden
krijgen geen vergoeding voor hun werk

Het bestuur
Het bestuur van stichting Aroon bestaat uit
vier personen, te weten:

Mark Timmer — voorzitter

Gert van Reenen — secretaris/
penningmeester

Elly van Donselaar-Bakker

Vacant
Het bestuur laat zich bijstaan door actieve
vrijwilligers en bij het werk van de stichting
betrokken personen met adviesrecht.

Stichting
Stichting Aroon
Aroon

Taartfolder

Voor bestellingen graag contact
opnemen met:
Tel: 0343-754387
Email:: taart@stichtingaroon.nl
Afhaaladres;
Stenderland 26 - Amerongen

Giften: IBAN

Stichting Aroon

NL59 INGB 0005 0557 62

www.stichtingaroon.nl

Speciale gelegenheden

Bestel bij Stichting Aroon een taart,
waardoor Zuidoost-Azië er wel bij vaart.

Bestellingen graag uiterlijk één
week van tevoren doorgeven.

Taart– en bestelinformatie





Ambachtelijke producten















En verder …..

Een hoopvolle toekomst voor Zuidoost-Azië

 De ambachtelijke producten worden gebakken
ten gunste van de verschillende projecten, die
Stichting Aroon ondersteunt.
 Elke taart wordt op bestelling vers gemaakt
(rond, vierkant, rechthoekig, afhankelijk van het
aantal personen)
 Kortom: Voor elke gelegenheid is er iets ambachtelijks te bestellen.
 Kosten:
- taart: vanaf €1,25 per stuk/per persoon.
- koeken: € 1,00 per stuk
- tulbanden: € 6,95 per stuk
- muffins: € 0,85 per stuk
 Een taartenbuffet, een tulbandenbuffet, een
hapjesbuffet, een high tea of een workshop
(vanaf 5 personen)? Informeer naar de mogelijkheden (tel. 0343-754387)

Aardbeienslagroomtaart
After eighttaart
Appeltaart met rum en walnoten
Appeltaart met gepocheerde appelstukjes en een laagje slagroom
Appelkruimeltaart
Chocoladetaart
Engadiner taart (Zwitserse notentaart)
Frankfurter krans
Kwarkslagroomtaart
Levantiner taart
Linzertaart (notentaart met bessenconfiture)
Reerug
Schwarzwalder kirschtaart
Skitaart
Slagroomtaart
Toffeetaart
Tulbanden

 Brownies
 Muffins (div. soorten groot en klein)
 Koeken (muesli, pinda, div. noten)

Voor bestellingen graag contact opnemen
met:
Tel: 0343-754387
Email:: taart@stichtingaroon.nl
Afhaaladres;
Stenderland 26 - Amerongen

Giften: IBAN NL59 INGB 0005 0557 62

Iets te vieren?

