
Integer aliquet metus retuium mauris est
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit Pellentesque 

nunc tellus, iaculis quis, volutpat eget, bibendum ac, lectus. Vivamus est 
ipsum, vehicula nec, feugiat rhoncus, accumsan id, nisl. Praesent et dolor 
ac sapien vehicula bibendum. Donec eu ante. Pellentesque quis est eu pe-
de laoreet elementum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus 
et ultrices posuere cubilia. 

Pellentesque fermentum arcu vitae sapien. Morbi lorem. Phasellus wisi. 
Nulla sed est commodo turpis. Fusce sollicitudin, nunc ac nonummy ultrices, 
odio massa dapibus sapien, vitae euismod ipsum felis sit amet metus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Donec massa 
magna, sagittis vel, semper eu, posuere a, odio. Consectetuer est. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Nam felis nibh, 
rhoncus eu, elementum nec, egestas quis, dolor. Ut est diam, rutrum sed, 
convallis et, porttitor ac, urna. Etiam ac nisl vel neque sodales pretium. Vi-
vamus varius ultrices urna. 

Nullam elementum lacinia libero. Vestibulum mollis. Etiam sit amet nisl 
in est tempus auctor. Sed consectetuer molestie quam. Consectetuer est. 
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra. Nulla 
quis turpis. Nam aliquam, est quis aliquam nonummy, ante orci varius ar-
cua. 

Hoeveel kunt u schrijven?
Deze ruimte is ter beschikking. Het artikel kan ongeveer 30 regels be-

vatten of te wel ca. 240 woorden. Als het artikel niet past kan de redactie 
het inkorten. Indien u een foto heeft stuurt u deze dan svp mee, hij kan aan 
de kop van het artikel geplaatst worden. Tevens graag het web-adres van 
uw organisatie opgeven.

De tekst en foto kunt u mailen naar: nieuwsbrief@gips-sl.nl

De nieuwsbrief redactie.
 

Maatschappelijke 

organisaties:

Op deze bladzijde 
presenteert een andere 
maatschappelijke or-
ganisatie zich.

Er zijn veel maatschappelijke 
organisaties in het land
Stichting GIPS S&L is sedert 
2009 een zogenaamde Maat-
schappelijk Erkende Organi-
satie. Er zijn natuurlijk nog 
veel meer organisaties die 
maatschappelijk verantwoord 
bezig zijn.

Onze nieuwsbrief is een plat-
form voor andere organisa-
ties.
Het is zonder meer de moeite 
waard om eens kennis te ne-
men van wat andere organisa-
ties doen op dit gebied. GIPS 
S&L biedt deze organisaties 
aan één pagina in onze 
nieuwsbrief te gebruiken om 
zichzelf in de kijker te spelen.

Veel leesplezier!

In de kijker...
Voor meer informatie kijk ook 
eens op hun website: 
www.xyz.nl

IPSUM: Vivamus est ipsum, 
vehicula nec, feugiat rhoncus, 
accumsan id, nisl. 
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