
bemannen op het Wilhelminaplein in Leeuwarden, 
dit jaar zullen Giel Beelen, Paul Rabbering en Coen 
Swijnenberg zonder te eten en door 24 uur per dag 
radio te maken, Nederland wederom in beweging 
zetten om zo veel mogelijk geld op te halen!

Wij vinden deze actie tijdens deze dagen voor kerst 
niet alleen bijzonder en een mooi goed doel, maar 
ook een saamhorigheidsgevoel oproepen onder de 
Nederlanders. Samen staan we sterk en kunnen we 
echt iets veranderen! Hier staan wij graag achter! 

Voor meer informatie: http://seriousrequest.3fm.nl

ACT Werkt! sluit voor heel even haar deuren:
Om bij te komen van een bewogen maar  
bijzonder jaar, sluiten wij de deuren van maandag  
23 december t/m vrijdag 3 januari. Op 6 januari 
opgeladen en wel, staan deze deuren weer 
wagenwijd voor jullie open om er wederom  
een bijzonder en krachtig jaar van te maken! 

Cara Moers -van Deur 
cmoers@actwerkt.nl 
06-22979725

Pascal Moers 
pmoers@actwerkt.nl
06-23065605

Nick Boots
nboots@actwerkt.nl 
06-13004517

ACT Werkt!
Bergerweg 1
6063 BN Vlodrop

www.actwerkt.nl
info@actwerkt.nl
KvK 51741350
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Een terugblik op 2013: 
Aan het einde van het jaar vinden wij 
het een mooie traditie om jullie als 
samenwerkingspartners, cliënten en iedereen 
die ons een warm hart toedraagt nog een extra 
nieuwsbrief toe te sturen!

We blikken terug op een jaar vol verandering. 
Politiek Den Haag kampt met bezuinigingen,  
niet alleen voor eigen land, maar ook vanuit  
de grote broer Europa. De sociale zekerheid  
is niet meer zo zeker… Dit hebben we allemaal 
meegekregen en gemerkt. De komende jaren 
zullen we dit nog veel meer gaan merken.  
Wij als ACT Werkt! hebben deze veranderingen 
en onzekerheden geïnterpreteerd als kansen en 
nieuwe mogelijkheden. Soms is het goed dat er 
zaken veranderen, want we zijn aan het groeien 
met elkaar, we kunnen leren van de fouten van 
vroeger en als we willen kunnen we vooruit kijken 
naar een verbeterde zorg en welzijn in ons land. 

Dit zijn inspirerende gedachten en misschien een 
vleugje naïef. Maar met deze positieve instelling en 
kijk in onzekere tijden, creëer je daadwerkelijk kansen 
en mogelijkheden en beïnvloed je anderen ook weer 
positief. Uiteindelijk gaat het om de manier van kijken 
naar alles wat ons overkomt en wat we meemaken. 
Wij bepalen zelf hoe we willen reageren op onze 
omgeving!

ACT Werkt! heeft geïnvesteerd in een gedegen 
fundering voor 2014, waarmee wij voor onze cliënten, 
begeleiding en kwaliteit kunnen blijven garanderen  
en verbeteren. Laat het nieuwe jaar maar komen! 

Namens de directie van ACT Werkt! wensen wij 
iedereen gezellige, feestelijke en vooral sociale  
en liefdevolle feestdagen toe. Geniet ervan en  
ben voorzichtig met de vingers. Tot volgend jaar! 

Gouden tip en de schijnwerper in een! 
Traditiegetrouw combineren wij de gouden tip en 
de schijnwerper tijdens deze extra editie van de 
nieuwsbrief. Ditmaal wederom voor de actie van 3fm, 
Serious Request! 

De slogan van dit jaar is: “Let’s clean this shit up!”
Een pakkende zin die het niet zo smakelijke probleem 
meteen weet te duiden. Wereldwijd sterven er jaarlijks 
800.000 kinderen aan de gevolgen van diarree. 
Uiteraard een gevolg van slecht drinkwater, geen of 
weinig hygiëne/zeep en geen schone toiletten. 

In samenwerking met het rode kruis zullen drie 
Dj’s van 3fm, gedurende 7 dagen het glazen huis 
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