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Beste

Voor het vierde jaar op rij organiseren we met onze school, Het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch 
Onderwijs in Tongeren een “Luxe Sinterklaas-ontbijtbuffet met bubbels”. En dit ten voordele van één van 

de goede doelen uit de lange lijst van de Warmste Week van Studio Brussel. Het ontbijt zal plaatsvinden op 
onze campus en dit op zondag 24 november van 8.00 u. ‘s morgens tot 13.00 u..

Wat begon als een ietwat onzeker avontuur is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde voor 
onze collega’s, leerlingen en andere betrokkenen van de school. We verwelkomen jaarlijks zo’n 735 

deelnemers en hopen nog te groeien.

Dit jaar zullen we ons belangeloos inspannen voor de vzw Een Hart voor Limburg: Een vereniging die 
zich belangeloos inzet voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags- of 

leerstoornissen of kinderen die in armode opgroeien.

Maar natuurlijk kunnen we dit niet alleen. We zijn op zoek naar natuurlijke personen, bedrijven of 
verenigingen die in ruil voor reclame tijdens of voor ons evenement, ons willen steunen. Deze steun kan 

bestaan uit zowel financiële middelen als uit schenkingen in natura - onder de vorm van producten die we  
kunnen gebruiken voor het vullen van het buffet of parafernalia voor onze tombola. 

Het terugverdieneffect bestaat voor u, naast eeuwige roem, uit een vermelding van uw bedrijf tijdens het 
evenement of voorafgaandelijk door een vermelding op onze informatiedragers: affiches, FB-event, ... 

Uiteraard krijgt u van ons een betalingsbewijs en vanaf een bedrag van € 200,00 zelfs een uitnodiging voor 
2 personen voor ons ontbijt. Hopelijk raakte u wat gecharmeerd door ons initiatief en mogen we rekenen op 
uw steun..

Alvast bedankt voor jullie tijd en hopelijk tot binnenkort.

Met vriendelijke groeten


