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Een prachtige geitenboerderij, liggend naast het landschappelijke, karakteristieke Mantingerveld. Een mooi
product en een mooi stukje aarde!
Er wordt Grie, een Griekse saladekaas (Feta) gemaakt en exclusief Chevon vlees geleverd.
Heerlijke producten die menigeen wel kent of gegeten heeft.

Het onmogelijke wordt mogelijk!
We gaan er voor!!!

We hebben in de financiering een doorbraak bereikt en tekenen binnenkort het voorlopig koopcontract.
We gaan onze verhuizing naar Mantinge voorbereiden en worden de komende maanden ingewerkt in het bedrijf.
Zo wordt voor het vee, de producten en de afnemers een geleidelijke, soepele overgang verzorgd .
Mede door jullie inbreng en ondersteuning hebben we het in 8 weken tijd met vereende krachten voor elkaar
gekregen dat het kwaliteitsbedrijf dat Peter en Ina op deze unieke plek hebben opgebouwd kan voortbestaan en
door ontwikkelen.
Nu gaat het er om de grond, die door een zeer
betrokken medespeler in het biologische veld voor
ons is voorgefinancierd weer vrij te kopen. De
crowdfunding voor onze plannen gaat dan ook
onverminderd door!

Er komt een crowdfundingactie in een groot aantal
biologische winkels in Nederland, van waar uit ook
de consumenten hun steentje kunnen bijdragen. Een
prachtige pilot van een nieuwe financieringsvorm,
waarbij de verschillende partijen uit de keten ieder
hun verantwoordelijkheid nemen voor het geheel.

Help mee om dit prachtige project mogelijk te maken! Doe een donatie, geef een lening of koop een
adoptiecertificaat! Vul het formulier op de laatste bladzijde in of mail ons.

Geef een bijdrage voor het vrijkopen van de grond en het
doorontwikkelen van Hansketien!
Vul het formulier op de laatste pagina in.
Volg ons op Facebook: www.facebook.com/overnamehansketien en
kijk op onze website: www.overnamehansketien.nl.
We zijn inmiddels ook op vele andere plaatsen op Internet te vinden:
 Website van de BD vereniging: crowdfunding-overnamehansketien
 Vacaturebank van Warmonderhof: help-mee-bij-hanskeitienovername
 Biojournaal 21 feb en 14 maart: Haast-geboden-bij-overnameHansketien) en Houdt-bank-overname-Hansketien-tegen
 Antrovista: www.antrovista.com/prikbord/
 Toekomstboeren: www.toekomstboeren.nl en op de
Facebookpagina www.facebook.com/Toekomstboeren/
 Facebookpagina Stichting Demeter:
www.facebook.com/DemeterNederland/
Voor ons bedrijfsplan, voor informatie en andere vragen, mail ons op
info@overnamehansketien.nl.
Stuur deze nieuwsbrief, en onze crowdfundingsvraag door aan
anderen van wie je weet of vermoedt dat ze geinteresseerd zijn, zodat
we snel een grote groep mensen kunnen bereiken. Vele kleine beetjes
maken een prachtige geitenboerderij in Drenthe.
Als je geen Nieuwsbrief meer wilt ontvangen, mail ons dan op
info@overnamehansketien.nl.
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Overname van Hansketien
JA, ik doe mee!!
Stuur dit (ingevulde en ondertekende) formulier per mail terug aan info@overnamehasnsketien.nl
Gaspeldoorn 25, 3984 AW Odijk

Kruis aan wat van toepassing is.
0 Ik investeer een bedrag van
€ ………..,= als (achtergesteld) vermogen,
zonder aflossingsverplichting, in ruil voor een aandeel in het resultaat van
het bedrijf
0 Ik doe een donatie van € ……

eenmalig / jaarlijks, voor de komende … jaar

0 Ik leen een bedrag van € ….
tegen een rente van …. %
met een aflossingsvrije periode van .. jaar (minimaal drie jaar)

voor een periode van … jaar,

Adoptiecertificaten
0 Ik koop een adoptiecertificaat voor een geit voor €1.000. Er wordt een geit naar mij vernoemd en ik ontvang de
komende 5 jaar jaarlijks een pakket Grie
… adoptiecertificaten geiten
0 Ik koop een adoptiecertificaat voor de bijen van €1000. Er wordt een bijenvolk naar mij vernoemd en ik ontvang
de komende 5 jaar jaarlijks een potje honing.
… adoptiecertificaten bijen
0 Ik koop een adoptiecertificaat voor de Hagheweyder kippen van €1000. Ik krijg een naambordje op de kippenstal
en ik ontvang de komende 5 jaar jaarlijks een doosje eieren en een braadhaan
… adoptie certificaten Hagheweyder kippen
De adoptiecertificatengelden voor 5 jaar; daarna kunnen nieuwe certificaten gekocht worden.
0 Ik wil graag het bedrijfsplan ontvangen
0 Ik wil graag een nader gesprek

Naam:
…………………………………………………………………………………………
Adres
…………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats
…………………………………………………………………………………………
Telefoon
…………………………………………………………………………………………
Email
…………………………………………………………………………………………
Handtekening
…………………………………………………………………………………………

