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Beste vrienden van de Stichting en participanten van de Bakkerij voor Y2K,
Het is alweer enige tijd geleden dat jullie van ons hoorden in relatie tot de ‘bakkerij’ die met steun
van u tot stand is gebracht. Begin april 2011 hebben we jullie aangeschreven met het verzoek om
het project om een bakkerij voor het Y2K College aan te schaffen, te willen ondersteunen. Velen
reageerden enthousiast en waren bereid dit initiatief van Stichting The Learning Journey verder te
brengen.
Na aanschaf van de bakkerij duurde het tot in 2012 voordat deze operationeel was. Er moesten nog
wat voorzieningen getroffen worden zoals de aanleg van krachtstroom, instructie van de
medewerkers en leerlingen en kleinere reparaties aan het materiaal. Met behulp van verschillende
ouders en vertegenwoordigers van organisaties met ervaring op dit terrein, is alles geregeld en
weten we nu dat alles naar volle tevredenheid loopt.
Wat betekent dat dan? Op dit moment wordt er op verschillende dagen brood gebakken, die per
snee wordt verkocht aan de leerlingen. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de
verstrekking van ‘gezonde voeding’ aan de leerlingen (die vaak geen gewone maaltijd krijgen),
terwijl tegelijkertijd wordt getoond dat brood niet gratis is (en kan zijn). Met het geld dat dit
opbrengt (kostprijs) kunnen de kosten worden gedekt zodat de voorziening duurzaam is. En omdat
de leerlingen zelf leren ‘bakken’ worden er ook nog wat vaardigheden geleerd. Niet alleen t.a.v.
bakken, maar ook over ondernemerschap.
Het heeft even geduurd maar intussen is ook het ‘sponsorbord’ gereed. Op dat bord prijken alle
namen van diegenen die dit fantastische initiatief hebben ondersteund. Juist dat was nu de reden
om u hernieuwd te informeren over dit mooie project.

Het gedoneerde geld is volledig in dit project gestoken. Dat betekent dus dat er niets aan
vergoedingen is betaald aan andere zaken, er dus niets ‘aan de strijkstok’ is blijven hangen. Aan
diegenen die dat willen zullen we graag een ‘financieel overzicht’ verstrekken.
Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder uw steun. Namens onze Stichting en vooral namens
het Y2K College willen wij u nogmaals oprecht en hartelijk danken voor uw betrokkenheid en
donatie / participatie.
Voor nu, namens het Bestuur van Stichting The Learning Journey, nogmaals onze dank,

Hans van Alebeek
Voorzitter

