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Geachte meneer Schwartzmans,

Villa Pardoes kijkt terug op een mooi 2019 met diverse hoogtepunten. Eén van deze
hoogtepunten is de extra d¡mensie die de jarenlange samenwerking met Schwartzmans BV heeft
gekregen in2019.

Het'Betaal op tijd' principe is inmiddels een bekend fenomeen waar veel ondernemers en
relaties op 'aanslaan'. De webshop van Schwartzmans wordt al enkele jaren opgesierd door de
Villa Pardoes thermometer'en zorgt voor een uníeke manier van Fondswerving voor Villa
Pardoes. Wij danken Schwartzmans B.V. heel hartelijk voor de gift van maar liefst €4.500,-.

Echter heeft in 20'19 ook de Villa Pardoes week plaats gevonden. ln deze week heeft William
Schwartzmans dé meest unieke vorm van werving georganuiseerd. William Schwartzmans heeft
zich deze week ingezet en hoogste persoonlijk bij klanten schoongemaakt. Relaties hebben
william gesponsord wat heeft geleid tot'schoonmaken tegen een advocatentarief. De passie en
inzet waarmee Schwartzmans BV beide initiatieven hebben omarmt is hartverwarmend en daar
worden we bijVilla Pardoes stilvan.

villa Pardoes ontvangt jaarlijks ongeveer 600 gezinnen met een ernstig, mogelijk
levensbedreigend ziek kind. Dankzij uw steun beleven zij een onvergetelijke vakantie waarin het
ziekzijn even naar de achtergrond verdwijnt en dat is fantastisch!

We onNangen met grote regelmaat harwerwarmende reacties van onze gasten die dankzij de
steun van onze donateurs, sponsoren en vrijwilligers een verblijf hebben gehad om van te
dromen. ln de Villa genieten mensen. Onbezorgd. En dat is precies waar Villa pardoes voor
bedoeld is!

Villa Pardoes is trots en dankbaar dat de thermometer op 1 januari 2020 op 'o' is gezet. We hopen
dat de relaties van Schwartzmans mee blijven denken zoals Schwartzmans BV dat ook met Villa
Pardoes doet.

Namen gasten nogmaals hartelijk dank voor uw bijdragel

Met groeten,
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