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Van de voorzitter 

 

U vraagt zich wellicht af, hoe het bestuur 

aan financiële middelen komt voor onze 

buurtactiviteiten daar deelname aan veel 

van de activiteiten gratis is: denk maar aan 

de (straat)speelmiddagen en de 

nieuwjaarsreceptie.  

 

Om dit mogelijk te maken schrijven wij 

sponsors aan. Belangrijke sponsors zijn: 

gemeente Zwolle, woningcorporatie SWZ, 

Hervormd Weeshuis en Fonds Samen 

Spelen. Maar ook: Formido, Karwei, Bas 

Autowas en Tuinland e.d. doen mee. Voor 

2006 hebben wij een begroting van 

ongeveer € 2.500,=!!!! Om alle geplande 

activiteiten door te laten gaan, zal er een 

‘gat’ in de begroting weg gewerkt moeten 

worden van zo’n € 750,=. Dit doen wij 

onder andere door te collecteren voor Jantje 

Beton. De helft van de collecte opbrengst 

gaat naar onze kas!  De planning is om met 

minimaal 7 collectanten ‘door de wijk’ te 

gaan. Daarnaast willen wij t.z.t. een beroep 

doen op dit fonds ter financiering van één 

van onze activiteiten.  

Mijn oproep is: geef jezelf op als 

collectant, doe mee en …. geef! 
 

Wilt u ook meedoen aan de collecte van 

Jantje Beton? Dan kunt u zich opgeven bij 

ondergetekende. 

 

Ard Buning (voorzitter) 

Ten Busschekamp 29 

Nog meer helpende handen gevraagd 

 

Binnenkort word de Babuti website onder 

leiding van René Holkema geheel 

vernieuwd en verbeterd. Ook zijn  we bezig 

met een eigen URL: www.babuti.nl. Hierbij 

kan René wel wat structurele hulp 

gebruiken. Lijkt het jou leuk om hem een 

handje te helpen? Neem dan contact op 

met: 

Renè Holkema, Bastertkamp 30 

 

Of mail ons: babuti@home.nl 

 

Babuti & Premie op actie 
 

Op dit moment is het bestuur van Babuti 

met de gemeente in gesprek om in het 

kader van premie op actie een vergoeding 

voor de aanschaf van 120 stoelen en 10 

tafels te krijgen. Deze gesprekken verlopen 

voorspoedig en het ziet er na uit dat we 

binnen afzienbare tijd tot aanschaf van 

eigen stoelen en tafels, zodat de huur van 

deze spullen niet langer op de begroting 

drukt. We houden u op de hoogte. 

 

SWZ onderhoud. 

 

De woningen van SWZ in onze buurt zullen 

vanaf augustus 2006 stevig onderhanden 

worden genomen. SWZ wil douche, toilet 

en de keukeninrichting vernieuwen. Meer 

info hierover vind u op: 

 

www.swz.nl 

(klik op huurders en onderhoud) 

 

Huurders worden t.z.t. door SWZ  

geïnformeerd. 


