
IAAW op de PELITA-dag in Barneveld

Beste IAAW’ers,

Net als voorgaande jaar hadden wij - Pieter, Sam en Nus – de eer om op de Pelita dag de IAAW-stand te bezetten 
en bezoekers te informeren over onze activiteiten die zich in Waai afspelen.
Met twee IAAW-banners, foto’s van Waai, een bak met snoep, folders, DVD’s en natuurlijk een collectebus gingen 
wij de dag met veel goede zin tegemoet. Wat in de eerste instantie teleurstellend leek te zijn, maar later alleen 
maar goed uitpakte was het feit dat we dit jaar niet in de grote zaal stonden, maar in een klein halletje bij de 
ingang. Waar het in de grote zaal warm en benauwd was, was het in ons halletje nog lekker verkoelend en bleven 
mensen lang bij onze stand hangen, wat voor ons alleen maar goed was natuurlijk.
Dit heeft geresulteerd in een succesvolle dag met een grotere belangstelling dan vorig jaar. Pauze zat er niet in; 
constant was er vraag naar informatie over onze activiteiten, welke wij uiteraard met veel plezier hebben gegeven. 
Ook was het geweldig om regelmatig te horen dat men veel respect heeft voor wat wij allemaal doen voor Waai. 
Waar we van te voren dachten dat we meer dan voldoende donateurskaarten en folders bij ons hadden, kwam we 
bedrogen uit: ze waren in no-time op, wat natuurlijk alleen maar een goed teken is!

Tegen de middag kreeg ik de mogelijkheid om ‘en-publíc’ nog even wat te vertellen over IAAW: wie we zijn, wat 
we doen en wat we willen bereiken met de stichting. Na een dankwoordje richting Pelita voor het aandeel van de 
vrijwilligers collecte van €500,- was het tijd om af te sluiten, af te breken en de balans op te maken. En met een 
opbrengst van €331,90 gingen wij met een zeer tevreden gevoel richting huis en hopen we volgend jaar weer van 
de partij te zijn voor een nóg succesvollere dag!

Grt. 
Nus.


