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Korting voor jou, want we bestaan 3 jaar!

Een mooi voorjaar!
Oké, misschien niet altijd wat het weer betreft, maar wel wat betreft de
ontwikkelingen bij Bureau MORBidee. :-)
Allereerst de presentatie en start van de wenskaarten voor mensen met
kanker. Deze Kaarten van Betekenis werden in april voor het eerst
getoond, en uitgereikt, aan de directeur van Stichting Roparun: Michael
Beenhakker, en aan de directeur van het Familiehuis Daniel den Hoed:
Rachel Maréchal.
De website is online gegaan, en de eerste kaarten zijn verkocht, o.a. aan
winkels. Vertel het verder, en stuur zelf eens een kaart, blijf betrokken...
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V.l.n.r: Michael Beenhakker, Mariska Overman, Rob Bruntink, Rachel Maréchal.

Oog in Oog: nieuwe tool
Naast het nieuws van de wenskaarten, is een nieuwe gesprekshulp in productie
gegaan: Oog

in Oog. Deze tool is bedoeld om mensen te helpen in gesprek te

gaan over dat wat werkelijk belangrijk is in de laatste levensfase. Zodat keuzes
in die fase gefundeerd zullen zijn op menselijkheid en waardigheid. Oog in Oog
willen we kort na de zomer lanceren, houd het in de gaten!

Campagne
In maart hielden we de campagne 'Zullen we over de dood praten'? Het
was een groot succes, met ruim 200 participanten. We gaan hier een bijzonder
gevolg aan geven met een fysiek product dat op korte termijn verkrijgbaar zal
zijn, slechts tegen portokosten. Een tipje van de sluier? Het is klein en rond en
overal neer te leggen.... :-)

Drie-jarig bestaan, korting als cadeau voor jou!
En, ook bijzonder, we bestonden 4 mei 3 jaar! Dat gaan we vieren natuurlijk.
Thuis, met taart, maar ook met jou. Tussen

12 mei en 19 mei betaal je

geen verzendkosten (alleen Nederlandse afleveradressen)
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geen verzendkosten (alleen Nederlandse afleveradressen)
voor zowel onze spellen als voor onze wenskaarten.
Gebruik de couponcode: hoera (in te vullen op de afrekenpagina bij een
bestelling), en de porto wordt niet berekend.
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