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Aandacht

Rode lintje voor kapsalon dak- en
thuislozen van Plonia

Ieder jaar rond Valentijnsdag reikt de fractie van GroenLinks haar rode

Zoeken naar:
Zoeken

lintjes uit, aan mensen die zich met hart & ziel inzetten voor een ander. Dit
jaar gingen de lintjes op 14 februari naar de vrijwilligers van Da Capo en
van Hospice. We hebben toen ook aangegeven een derde lintje uit te

Nieuwsbrief

willen reiken, maar omdat dit op de eerste woensdag van de maand moest
plaatsvinden hebben we het over de verkiezingen heen getild.

Voornaam:

Vandaag was het dan zover!

voornaam

Omringd door “haar” kapsters,
barber en pedicure kreeg Plonia

Achternaam:

ten Voorde het rode lintje voor

achternaam

haar inzet voor de kapsalon

Emailadres:

voor dak- en thuislozen “als je
haar maar goed zit!”.

Jouw e-mailadres

Naast de kapsalon voor dak- en

verzenden

thuislozen -iedere eerste
dinsdag van de maand
gevestigd in Menorah aan de

Landelijke Website

Paslaan- wordt er ook
regelmatig geknipt voor

Laatste Groenlinks055 Tweets

Schuldhulpmaatje en
de zwerfjongeren. De kapsalon
is in april 2013 gestart en

groenlinks055

bestaat deze maand dus 5 jaar.

@groenlinks055

Speciaal voor de uitreiking van
het lintje was ook Marlies uit Lochem gekomen. Marlies was 5 jaar lang
altijd aanwezig, maar moest onlangs met haar vrijwilligerswerk voor deze
kapsalon stoppen het niet meer te combineren was met haar baan.
Plonia wist al voor Valentijnsdag dat ze het rode lintje ging krijgen.

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
3 uur ago

Toevallig werd gisteren bekend dat de kapsalon van Plonia ook
genomineerd is voor de Ab Harrewijn prijs. Wat geweldig dat dit initiatief

groenlinks055

zoveel aandacht krijgt. Zo verdiend!

@groenlinks055

Na de uitreiking werden de taarten aangesneden en even later ging de
kapsalon open en kon iedereen mee smullen van de taart. En wij maakten
een praatje met de bezoekers, zagen met hoeveel liefde er gewerkt werd
en hoe dankbaar de bezoekers waren.

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
5 uur ago

groenlinks055
@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
Menorah aan de
Paslaan

7 uur ago

Plonia

groenlinks055
@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
7 uur ago

Als je haar maar goed
zit

groenlinks055
@groenlinks055

@VegoGert Afspraak was te
wachten op raadsopdracht
windenergie. Er zou eerst ook
in provincie gekeken worden
naar m…
https://t.co/50HpkRJO7n
Uitreiking lintje door
Ariane

1 dag ago
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