Persbericht
Brielle, 1 juli 2014

Zomerse sferen bij Careyn De Plantage & Careyn ’t Akcent.
De zomerfair bij Careyn De Plantage op zaterdag 28 juni jl. was sfeervol, gezellig en zeer
geslaagd. De gehele dag draaide het Rad van Fortuin en werden loten verkocht voor het
winnen van mooie prijzen zoals een I-pad. Tevens kon een cadeautje worden gekocht in de
zomerwoonwinkel Akcentique. De totale opbrengst van de zomerfair is maar liefst €7.600,Door de verkoop van allerlei artikelen die op CAC 't Akcent gemaakt zijn, de 2e
handsartikelen en de leuke prijsjes, gesponsord door de winkeliers en restaurants uit
Brielle en omstreken.
Deze opbrengst komt geheel ten goede aan alle klanten van CAC 't Akcent en Careyn de
Plantage. Met dit bedrag kan een leuk optreden, een uitje met de afdeling of een
bijzonder item waar al lange tijd voor gespaard is, worden gerealiseerd.
Voor de inwendige mens werd goed gezorgd. Farm Frites sponsorde de zomerfair met
heerlijke patat. Ook de heerlijke broodjes hamburger, poffertjes en oliebollen waren niet
te versmaden. Voor een goede pizzapunt kon men terecht bij de Pizzabus, zij schonken ons
ook nog een leuk bedrag.
De medewerkers, bewoners en klanten van Careyn De Plantage en CAC 't Akcent danken
alle bedrijven uit Brielle, Rockanje, Oostvoorne, Rozenburg, Vierpolders, Tinte en
Hellevoetsluis voor alle sponsoring. Dank aan alle vrijwilligers van Careyn De Plantage en
CAC ‘t Akcent. Ook dank aan de distributeur van de huis-aan-huis folder en de Line dancers
uit Zuidland die zorgden voor een gezellig optreden. Alle hulp en inzet maakte deze dag
wederom bijzonder succesvol!
Meer informatie
Careyn is een actieve maatschappelijke onderneming die zich inzet voor de gezondheid en
het welzijn van onze klanten, jong en oud, gezond of kwetsbaar. Als het nodig is, staan
onze vakbekwame en betrokken medewerkers klaar om hulp en ondersteuning te bieden.
Samen met andere zorgverleners, vrijwilligers, mantelzorgers en buurt- en wijkbewoners.
Persoonlijk en altijd dichtbij, want samen werkt het beter.
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