
 

Familie Rietveld kan bijna uitvliegen… 

Helpt ondernemend Zeeland hen naar Indonesië?  

Beste ondernemer, 

 

Eerder deze maand werd middels een mailing en diverse kranten het enthousiaste echtpaar WILBERT en 
MARIEKE RIETVELD onder de aandacht gebracht. Ze hopen DV volgend jaar voor Mission Aviation Fellowship 
(MAF) af te reizen naar Papoea in Indonesië om daar IT-werkzaamheden te verrichten ten gunste van zendings- 
en ontwikkelingshulporganisaties. 
Dinsdagavond 8 september jl. werd er een golfevenement georganiseerd op de nieuwe baan van BurgGolf 
Middelburg. Er kwamen 17 enthousiaste ondernemers uit de regio Walcheren en Zuid-Beveland bij elkaar en 
sloegen de handen ineen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor 10%10%10%10% van het jaarlijks benodigde bedrag. 
De familie Rietveld en hun thuisfrontcommissie zijn deze ondernemers zeer erkentelijk en bedanken via deze weg 
hen hier hartelijk voor!  

 

Nog 25% 
Wilbert en Marieke Rietveld zullen gaan werken op vrijwillige basis. Voor hun levensonderhoud zijn ze volledig 
afhankelijk van giften. Dit betekent dat hun werk alleen doorgang kan vinden als er een achterban is die dit 
zendingswerk belangrijk vindt. Financiële steun is dan ook hard nodig! 
Wanneer uw bedrijf niet aanwezig was bij het golfevenement en de informatievoorziening, vragen wij u via deze 
weg graag nogmaals de aandacht. 

 

Bevlogen ondernemers 
Wij, als thuisfrontcommissie van familie Rietveld, zijn op zoek naar nog 30 ondernemers uit deze regio die het werk 
van familie Rietveld voor MAF jaarlijks willen steunen voor € 500, € 750, of € 1000. Zodra het benodigde bedrag 
aan structurele toezeggingen bij elkaar is, kan de Familie Rietveld ‘uitvliegen’. 
Vul uw machtiging in op http://www.rietveldwerkers.nl/ondernemers. Elke euro die u geeft komt volledig t.b.v. het 
verantwoord ondernemen van familie Rietveld in Papoea. Bovendien beschikt MAF over een ANBI keurmerk 
waardoor uw giften u een fiscaal voordeel opleveren. 
 

Hartelijk dank!  

 
Carola Harthoorn, voorzitter Thuisfrontcommissie Rietveld 
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