
Beste vrienden,  

Hierbij weer een nieuwsbrief van onze kant om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in 

ons koffiehuis. Want ook al zijn onze deuren gesloten, we zijn achter de schermen wel bezig met van 

alles, leuke acties om mensen blij te maken! Daarover in deze nieuwsbrief meer…   

We hebben onze deuren op 15 december helaas moeten sluiten voor de 2e lockdown. Voor die tijd 

waren we een aantal weken open voor “Coffee-to-go”, maar dat was niet meer rendabel; de kosten 

waren hoger dan de opbrengst, dus hebben we moeten besluiten om dicht te gaan.  

 
Sint-Rocky-Road 
We hebben tijdens de Sinterklaastijd een hele 

leuke actie gedaan met Sint-Rocky-Road: 

heerlijke chocola met pepernoten en 

strooigoed. Dit liep zo goed, dat Sparkle een 

tijd lang was veranderd in een soort van 

chocoladefabriek met lopende band om de 

vele pakketjes op tijd af te krijgen. Het was zo 

leuk om jullie enthousiaste reacties te horen 

over deze actie en daarin voelden we ons ook 

echt gesteund. Dank jullie wel daarvoor! 

 

 

 

Er is nog zoveel moois te vieren! 
Koffiehuis Sparkle staat inmiddels bekend om 
haar overheerlijke taarten en koeken, vers 
bereid door onze taartenbakkers. De taarten 
en koeken zijn vanaf maandag 15 februari te 
bestellen om er thuis van te genieten of om er 
iemand anders blij mee te maken. Dus heb je 
een verjaardag of iets anders leuks te vieren: 
bestel via de mail een lekkere taart of koek 
voor 4 / 6 / 8 personen. Kijk voor meer  
informatie op www.koffiehuissparkle.nl/taart  

 

Spread the Love 
Vorige week hebben we een nieuwe actie 
gelanceerd. Het was in eerste instantie als een 
Valentijns-actie bedoeld, maar het versturen 
van chocolade-harten is natuurlijk altijd leuk!!  
Inmiddels hebben we al heel veel bestellingen 
binnen en zijn we druk bezig om alle pakketjes 
klaar te maken. Mensen sturen elkaar harten 
om elkaar “een hart onder de riem te steken”, 
omdat ze van iemand houden of om iemand 
te laten weten dat er aan hen gedacht wordt! 
Heel leuk om te geven én om te krijgen 
natuurlijk. Mocht je iemand willen verrassen, 
stuur ons een mailtje met je bestelling en wij 
gaan ermee aan de slag:) 
 
 

http://www.koffiehuissparkle.nl/taart


Deze acties zorgen ervoor dat we toch wat geld kunnen verdienen. Want ondanks alle donaties elke 
maand (waar we heel blij mee zijn!) moeten we ook elke maand een bepaald bedrag verdienen om 
álle kosten te dekken. In deze tijd van lockdown is dat toch een uitdaging. We zouden het heel fijn 
vinden als we nog een aantal donateurs zouden hebben, zodat we ons geen zorgen hoeven te maken 
of ons Koffiehuis kan blijven bestaan. Mocht je het op je hart hebben om ons maandelijks financieel 
te ondersteunen, zouden we daar heel blij mee zijn en zou ons dat echt helpen.  
Elk klein bedrag telt al mee!  
 
Voor vragen mail ons op: info@koffiehuissparkle.nl  
Voor meer informatie:  www.koffiehuissparkle.nl 
 
Als we weer open mogen gaan en we verdienen weer genoeg met ons koffiehuis, dan doneren we de 
winst aan goede doelen, dichtbij en ver weg. De winst die we de afgelopen maanden hebben 
gemaakt gaan we ook doneren. De eerste donatie die we doen is voor mensen in het AZC in Zutphen. 
We gaan op 14 februari 600 zakjes met hartjes-snoepjes uitdelen om Liefde op die plek te 
verspreiden. We hebben contact met het AZC en zij staan achter ons en maken zelfs posters om er 
bekendheid aan te geven. Wij hebben er zin in!   
 
Penningmeester 
Vanaf het begin van Sparkle hebben we een hele goede penningmeester gehad die de hele 
boekhouding zorgvuldig heeft opgezet en bijgehouden. Helaas stopt onze penningmeester er door 
omstandigheden mee en zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester (op vrijwillige basis). 
Misschien zijn we wel op zoek naar jou om ons enthousiaste team te komen versterken! Vind jij het 
leuk om penningmeester te zijn van een stichting, heb je tijd en heb je ervaring op dit gebied, laat het 
ons weten, stuur ons een mail!  
 
Tot slot 
We willen jullie als onze achterban bedanken voor jullie support en betrokkenheid. Elke reactie op 
social media, elke bestelling en elke donatie wordt enorm door ons gewaardeerd. Het doet ons heel 
goed te weten dat er zoveel mensen achter ons staan en ons steunen. Wil je ook voor ons Koffiehuis 
blijven bidden? Het is een moeilijke tijd voor de horeca, we proberen deze periode zo goed mogelijk 
door te komen. We wensen jullie veel zegen en gezondheid toe en hopen jullie heel snel weer te 
begroeten in ons koffiehuis met een goede bak koffie!  
  
Met een lieve groet,  
Het team van Sparkle  
 
Andrea van der Ster Christel Jansen 
Jorine ten Voorde Margriet Velthuis
Mirjam Knol  Ed Stavast 
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