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Materialen

Inleveren van de schoenendozen

• Actiefolder

De ontvangen schoenendozen kun je naar het dichtstbijzijnde inleverpunt
brengen. Vul de inleverbon in en geef deze samen met de dozen af.
Er is een overzicht met alle inleverpunten en openingstijden.
Check voor het inleveren altijd de actuele informatie op de website
www.actie4kids.org.

“Hoe vul je een doos?” In een aantal punten wordt verteld hoe je een
schoenendoos kunt versieren en vullen en wat wel en wat niet in de
schoenendoos kan.
De folder bevat een boy/girl strook, die op de schoenendoos moet
worden geplakt.
Op de achterzijde is ruimte vrijgelaten om eventueel informatie toe te
voegen m.b.t. een viering of inlevermoment.

• Envelop

Voor organisatie- en transportkosten vragen wij een bijdrage van € 5,per schoenendoos.
De envelop is vastgehecht aan de folder die voor inlevering losgescheurd moet worden. De individuele deelnemer kan hierop aangeven
of men contant betaalt of het geld heeft overgemaakt op de rekening
van de Samaritaan. Het IBAN-nummer is: NL83INGB0000334243 of
BE91001432639476
Van jullie als organisatie vragen wij:
1. de envelopjes met contante betalingen zelf te legen en het totale bedrag
in één keer over te maken op de rekening van Stichting De Samaritaan te
Ermelo o.v.v. Actie4kids + relatiecode
2. op de inleverbon in te vullen wat er aan contante betalingen is
binnengekomen en hoeveel deelnemers op de envelop hebben
aangegeven dat zij zelf een bijdrage hebben overgemaakt aan de
Samaritaan

• Poster

Tips
Organiseer een speciaal programma voor de start van de schoenendoosactie
(weekopening, viering, clubavond enz). De website bevat o.a. liedjes en
video’s.
Je kunt overwegen zelf een voorbeeld schoenendoos te vullen met allerlei
spullen zoals vermeld in de actiefolder, zodat duidelijk wordt wat belangrijk is
om allemaal in een schoenendoos te doen.
Als organisatie zou je kunnen zorgen voor wat “bijvulmateriaal”. Dozen die
schaars zijn gevuld, kun je dan aanvullen. Elke doos wordt overigens nog
gecontroleerd in een verwerkingscentrum.
Kijk naderhand nog eens op de website en onze facebookpagina voor
nieuwsberichten en beeldmateriaal over het verdere verloop van de actie
en de uitdelingen.
Heel veel plezier en succes met de actie!

Met de poster kun je extra aandacht vestigen op de actie.

Website-downloads
•
•
•
•
•
•
•
•

Op onze website www.actie4kids.org vind je diverse downloads,
waaronder:
Kleurplaten
Message in a shoebox Het is leuk om jezelf voor te stellen aan het kind
dat jouw doos gaat ontvangen
Vieringskrant: Deze bevat verhalen en verwerkingsmogelijkheden
Persbericht: Een artikel dat je naar eigen inzicht kunnen aanpassen
om extra aandacht te geven aan de schoenendoosactie
Lespakket
Liedjes (+ bladmuziek)
Video’s, foto’s en logo’s die je kunt gebruiken voor je eigen publiciteitscampagne.
Voorbeeldbrief scholen t.b.v. de ouders / verzorgers

www.Actie4Kids.org
Volg ons op www.facebook.com/actie4kids

De schoenendoosactie is een project van Stichting De Samaritaan, in samenwerking met Gain
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Achterop de folder kun je een tekst toevoegen m.b.t. het inlevermoment. Dat kan door deze te beschrijven of er een geprint etiket op
te plakken. Bijvoorbeeld: “U kunt uw schoenendoos inleveren op
de laatste woensdag van oktober van 14.00 –20.00 uur. Locatie:
Schoolstraat 1 in Kerkendorp.”

