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Van het bestuur 
 
Voor u ligt alweer de zevende 
nieuwsbrief van stichting Timeus. In 
deze nieuwsbrief geven wij u graag een 
overzicht van onze activiteiten van het 
afgelopen jaar. We willen u heel 
hartelijk bedanken voor de steun die u 
dit jaar weer aan onze stichting hebt 
gegeven en hopen op u te kunnen 
blijven rekenen. 

 
 
Timeus 5 jaar! 
 
Op 24 september van dit jaar was het 
precies vijf jaar geleden dat onze 
stichting werd opgericht. Wat begon als 
een idee van voorzitter en 
penningmeester, groeide de afgelopen 
jaren uit tot een stichting met de ANBI-
status die er – ondanks de economische 
teruggang – in wist te slagen een 
vermogen op te bouwen waarmee ons 
huis op Bali kon worden aangekocht. 
Dat was in april 2009 het geval. Daarna 
begonnen we met het opbouwen van 
het benodigde kapitaal om de opvang 
van de kinderen te kunnen starten. We 
hopen dat dit in 2014 het geval zal zijn. 
Daarvoor rekenen we natuurlijk op 
steun van u allen. Want alleen met uw 
hulp kunnen we ons doel 
verwezenlijken. 
 
 
 

 
Volop in actie 
In de afgelopen jaren waren we op 
diverse fronten actief. Zo werden er 
twee tandemtochten en een 
cabaretvoorstelling gehouden ten bate  
van onze stichting. Deze waren een 
groot succes. Verder kon u ons op 
diverse rommelmarkten in Tilburg 
tegenkomen met een kraam, waar we 
allerlei spullen verkochten. Dat leverde 
ook een mooie opbrengst op. Daarnaast 
waren er nog vele kleinere acties. We 
zijn blij met alle steun gedurende deze 
eerste vijf jaar van ons bestaan en zien 
vol vertrouwen de toekomst tegemoet. 
 
Op de markt 
 
Ook in 2012 kon u ons weer 
tegenkomen in Tilburg op diverse 
markten. Maar liefst zes keer bouwden 
onze trouwe vrijwilligsters samen met 
onze voorzitter hun kraam op op 
verschillende locaties. Zij lieten zich 
zelfs niet door de tropische 
temperaturen van half augustus 
weerhouden hun verkooptalent in te 
zetten. Op de onderstaande foto ziet u 
hen dan ook volop in actie onder de 
brandende zon. Al met al leverden deze 
verkopen een mooie bijdrage aan het 
vermogen van onze stichting. Op deze 
plaats nogmaals dank aan onze 
vrijwilligsters voor hun inzet gedurende 
dit jaar. 

 



Wilt u meer weten over Stichting Timeus? Kijk op www.timeus.nl voor meer informatie en het 
laatste nieuws of bel: 013-4637409. Wij begroeten u ook graag als donateur. Elke bijdrage is 
van harte welkom op rekeningnummer 135063396 ten name van Stichting Timeus in Tilburg. 
 

Timeus: nu ook op 
Marktplaats 
 
Naast het verkopen via rommelmarkten 
hebben we het afgelopen jaar ook via 
de virtuele marktplaats op internet een 
mooie omzet gerealiseerd. Van cd’s en 
dvd’s tot boeken en kannen, door het 
hele land wisten wij kopers te vinden 
voor onze producten. Op onze website 
www.timeus.nl vindt u een link naar 
onze aanbiedingen op Marktplaats. Hier 
ziet u wat er op dit moment weer te 
koop is. Zo kunt u een voordelige slag 
slaan en wij voegen weer wat euro’s 
aan de kas toe. 
 

 
 

Pinnen voor Timeus 
 
Van 12 tot en met 14 april vond in 
Houten de Ziezo-beurs plaats. Dit is 
een jaarlijkse beurs voor blinden en 
slechtzienden, waar allerlei bedrijven en 
organisaties zich presenteren met 
nieuwe producten en activiteiten voor 
deze doelgroep. Tijdens de beurs werd 
een proef gedaan met het nieuwe 
pinnen en konden bezoekers oefenen 
met deze nieuwe manier van betalen. 
Wij waren erg verheugd dat de Ziezo-
beurs de opbrengst van deze pin-proef 
ten goede wilde laten komen aan onze 
stichting.  
En we waren nog enthousiaster dat 
zoveel beursbezoekers meededen aan 
de proef. Dankzij deze ‘nieuwe pinners’ 
mocht onze penningmeester op 14 april 

een cheque ter waarde van ruim 230 
euro in ontvangst nemen. Wij willen op 
deze plaats onze dank uitspreken aan 
de organisatie van de beurs en aan 
iedereen die er door zijn pin-transactie 
aan bijdroeg dat wij dit fantastische 
bedrag konden ontvangen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2013! 
We laten graag weer van ons horen in 
het nieuwe jaar.  
 

 


