
Bestel voor uw medewerkers, klanten en/of vrienden 
én voor Stichting 12q!

1 • Chocoladeletter (240G): €  9,95

2 • Schlumberger Sparkling 0,75L: €  20,00

3 • Schlumberger Sparkling 1,5L: €  34,95

Het einde van het jaar is weer in zicht. En hiermee komt er gelukkig ook een einde aan de pandemie die de hele wereld de afgelopen tijd in de 
ban heeft gehouden. Langzaamaan gaat de wereld weer open en krijgen we onze vrijheid weer terug. Kunnen we weer samenkomen, elkaar 
vasthouden, feesten geven, spontaan uit eten gaan.
 
Helaas blijven mensen met een beperking of ouders van kinderen met een beperking altijd beperkt in hun bewegingsvrijheid. Als je dan ook 
nog te maken hebt met een zeer zeldzame ziekte of aandoening waar geen onderzoek naar gedaan wordt, dan blijft ook de toekomst onzeker. 
Reden voor Saskia Koster om Stichting 12q op te richten. Haar zoon heeft de zeldzame chromosoomafwijking 12q. Ze zamelt geld in voor 
onderzoek, om kennis te vergaren én te delen, met als doel de kwaliteit van leven voor deze kinderen te vergroten.
 
In samenwerking met Strik Patisserie uit Nijmegen verkopen wij heerlijke met de hand gespoten chocoladeletters. Daarnaast verkopen we 
ook in samenwerking met Wijnhandel De Halve Morgen uit Elst, prachtige (mousserende) wijnen. Elk geschenk wordt feestelijk verpakt en 
wordt voorzien van informatie over Stichting 12q. 25% van de opbrengst is voor onze stichting. Wij zijn voorzien van de ANBI status.   
 
Wil jij dit bijzondere jaar met je dierbaren op een mooie manier afsluiten? Vul dan snel het formulier in en steun hiermee weer onze stich-
ting!
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Saskia Koster 06-28541220 of stuur een email naar info@stichting12q.nl.
  
Alvast bedankt voor jouw interesse!
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4 • Schlumberger on ice pakket: € 19,95

5 • Monte Velho wijn r/w 0,75L: € 24,00

6 • Monte Velho wijn rood 1,5L: € 22,50



Naam:                                                                                                          

E-mail:                                                                                                         

Adres:                                                                                                           

Postcode:                                 Plaats:                                                         

Plaats je bestelling voor de december maand
Bestelformulier

1 • Chocoladeletter (240G): €  9,95 Aantal: Puur           Melk            Wit            
2 • Schlumberger Sparkling 0,75L: €  20,00 Aantal:           
3 • Schlumberger Sparkling 1,5L: €  34,95 Aantal:           
4 • Schlumberger on ice pakket: € 19,95 Aantal:           
5 • Monte Velho wijn r/w 0,75L: € 24,00 Aantal:           
6 • Monte Velho wijn rood 1,5L: € 22,50 Aantal:           

Bestellingen doorgeven voor 25 oktober as. 
De levering op het opgegeven adres vindt plaats in week 47 en 48.
Download dit formulier en vul het in. Mail het daarna naar info@stichting12q.nl
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