Reacties bij de start van Fleur de Dag
'Van harte gefeliciteerd met deze grote stap om jullie grote droomwens echt in de praktijk te brengen.
Als jullie dit met net zoveel passie, drive en plezier doen als jullie dat gedaan hebben bij Make-A-Wish
dan zal het ongetwijfeld een grote succes worden.'
'Chapeau! Prachtig idee. Prima naam en mooi logo. Maar bovenal een hartverwarmend initiatief.
Jullie verdienen al het succes van de wereld.'
'Ziet er super uit, van harte gefeliciteerd!'
'Lieve en enthousiaste Pauline en Ellen, heel veel succes en plezier met jullie nieuwe onderneming, ik
hoop dat jullie snel een (antikraak?) kantoortje vinden.'
'Ziet er duidelijk en mooi uit jullie site! Gaaf en heel veel succes en een flitsende start vol oudjes.'
'Het initiatief is geweldig. Samen zijn jullie een evenwichtig team. Wat mooi! Ik weet nu zelf uit
ervaring met onze vader hoe belangrijk dit initiatief is, dit moet ook in het Gooi opgezet worden!'
'Dat jullie er goed uit zien wisten jullie al maar de site ziet er nu ook fantastisch uit, complimenten.'
'Heel veel succes met jullie nieuwe bedrijf. Ik weet zeker dat het jullie gaat lukken de oudjes in onze
regio op te fleuren!'
'Wat een top idee ! Heel veel succes ermee als jullie het net zo doen als Make-A-Wish komt het
helemaal goed.'
'Wat een goed initiatief hebben jullie gestart met Fleur de Dag! Ik wens jullie alle goeds toe en zal met
plezier mensen op jullie activiteiten wijzen!'
'Wat een ontzettend gaaf initiatief, hoop van harte van jullie dat dit een groot succes wordt!'
'Wat een mooi een eenvoudig concept en goed vormgegeven site voor de senior. Initiatief dat past in
de tijd, goed moment.'
'Wat een geweldig project! Wat een leuk en goed initiatief, heel veel succes en ik zal jullie pagina
helpen verspreiden.'
'Hopelijk komt er gauw een landelijk netwerk.'

