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VAN DE VOORZITTER
Beste wapenbroeders en beste donateurs.
Ieder jaar houdt het Veteranen Platform een eindejaarbijeenkomst. Dit keer is
onder meer aandacht besteed aan Nuldelijnsondersteuning.
Nuldedelijnsondersteuners zijn vrijwilligers, die zijn getraind om veteranen, die
problemen hebben, op een laagdrempelige wijze te helpen.
Onze secretaris van de afdeling, Hans Kroes, is één van die
Nuldelijnsondersteuners. Daarnaast heeft Hans zich het afgelopen jaar bijzonder
ingezet om een nieuwe structuur mee op te zetten. Hans is één van de 4
Regiocoördinatoren Nuldelijnsondersteuning in Brabant en de enige
Regiocoördinator in Zeeland.
Tijdens de eindejaarbijeenkomst van het Veteranenplatvorm (dit jaar was dat op
18 december jl. digitaal), is Hans Kroes voor zijn inzet en werk als inrichter van
het nuldelijnsondersteuningssysteem in de regio in het zonnetje gezet. Hans
mocht een welverdiende waardering ontvangen.
Wij feliciteren Hans met deze mooie waardering en complimenteren hem met zijn
vele en mooie werk voor de veteranen, die het moeilijk hebben.
Wij zijn trots, dat wij Hans als wapenbroeder in onze Afdeling Midden-Brabant
hebben.
Jan Schrijver
Voorzitter

Hans krijgt op
23 december op de KMA
de oorkonde uitgereikt uit
handen van de Landelijk
Coördinator
Nuldelijnsondersteuning
Peter Klijn.

GELUKKIG NIEUWJAAR

Het bestuur wenst u een
prettige jaarwisseling toe met
veel geluk in het nieuwe jaar 2021,
die wij hopelijk allen in een goede
gezondheid zullen doorbrengen.
Graag tot een volgende keer!
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-------------------U kunt ons ondersteunen door uw internetaankopen te doen via
SponsorKliks, meer informatie: klik hier. Het kost u niets extra.

