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Beste allemaal,
Dit jaar zullen we weer een container met 8.000
schoenendozen verzendklaar maken voor de kinderen
in Sierra Leone. Op de foto hiernaast zie je een
uitdeling van schoenendozen van 2016 uit Woerden.
We hebben spullen herkend bij het bekijken van het
foto- en filmmateriaal. Zo mooi en zo motiverend om
door te gaan voor deze kinderen! De bestemming voor
de overig 2.000 schoenendozen wordt later duidelijk;
de kans is groot dat het een Oostblok land wordt. Maar
voordat het zover is, moet er nog veel gebeuren.
Daarom brengen we jullie graag op de hoogte van een
aantal activiteiten en onze zoektocht naar
bijvulmateriaal.
Aankomende activiteiten in de werkruimte
De activiteiten zijn van 9.30 tot 12.00 uur met koffie, thee en wat lekkers erbij. Adres: Rosmolenlaan 3 in Woerden.
Tijdens deze activiteiten kun je ook binnenlopen om spullen te brengen.
Crea-doe ochtend op vrijdag 11 augustus en 1 september
We hebben allerlei praktische klusjes klaarstaan. Op 11 augustus zijn de kinderen ook weer van harte welkom.
Knip- en versierochtend op vrijdag 25 augustus
Op deze ochtend zijn we bezig om reserve schoenendozen te versieren. Daarnaast kun je aansluiten bij de knipploeg
om te helpen lappen stof te knippen. We knippen stof om daar tassen, pennen- en knikkerzakjes van te naaien.
Bijvulmateriaal
We hebben nog best veel bijvulmateriaal nodig om de 10.000 schoenendozen straks
ruim aan te kunnen vullen. Wat we vooral nog zoeken is: autootjes, Barbies (mogen
bloot zijn), kleine poppen, tennisballen, knikkers, speelkaarten, domino, zomerkleding
voor meisjes en jongens vanaf maat 122 t/m M en kleine knuffels (max. 15 cm). Er is al
hard gewerkt aan het naaien van tassen, pennen- en knikkerzakjes, maar we zijn er nog
niet. In de kerken en in onze werkruimte hebben we pakketjes met voorgeknipte lappen
liggen. Help jij mee?
Van alle inkomsten hebben we al mooi bijvulmateriaal kunnen aanschaffen: 1000 puntenslijpers, 400 kleurboekjes,
2000 fluitjes, 500 springtouwen, 800 zonnebrillen en 2600 kunststof bekers. Ondanks deze inkomsten zijn we nu nog
niet in staat om bijvulmateriaal van ons wensenlijstje in te kopen. Denk aan: spiegeltjes, springtouwen, fluitjes, petjes
en stuiterballen. Misschien vind je het leuk om een bedrag te sponsoren, dan kan dat door geld te storten op onze
schoenendoosrekening NL41 SNSB 8919 5186 02 t.n.v. Y.H. Goudswaard.
Aangezien we verwachten dat er ook schoenendozen naar een koud land gaan, zijn mutsen, shawls en handschoenen
erg welkom. Bij voorkeur voor kinderen van 5-14 jaar. We hebben in de werkruimte een voorraad wol en katoen liggen,
vraag ons er gerust naar. Heb je wol liggen en brei je niet meer, dan mag het bij ons ingeleverd worden voor de dames
die er weer wat moois van maken voor in de schoenendozen.
Overig nieuws en bedankt
 De bloemenkraam op de Streekmarkt heeft een super mooi bedrag van €888 opgeleverd. Met dank aan de
sponsors en de dames die zich ingezet hebben om prachtige bloemstukken te maken.
 De Rabofietstocht heeft €410 opgeleverd. 22 deelnemers hebben voor ons gefietst. Hartelijk dank voor je inzet.
 Dank aan iedereen die bijvulmateriaal ingeleverd heeft en/of druk bezig is geweest met naaien, breien en haken.
 Van Tennisvereniging Cromwijck ontvangen we veel tennisballen n.a.v. een toernooi. Bedankt!
 Je kunt tijdens de verwerkingsperiode bij ons terecht voor een Maatschappelijke stage. Kijk op de vacaturebank
van school voor alle informatie of stuur ons een mail.
 Op 9 september staan we op de jaarmarkt in Wilnis. Ieder jaar is het weer leuk om daar te staan.
 De volgende nieuwsbrief volgt rond september/oktober met daarin het nieuws en de plannen voor de komende
verwerkingsperiode die van 20 november t/m 8 december gepland is.
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