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Beste allemaal,
De container is geladen. Het was een super leuke dag, de sfeer was heel
goed. Het was gezellig dat er vrijwilligers waren om te komen kijken hoe
alle dozen en daarnaast nog heel veel knuffels, schoolspullen en
speelgoed de container in gingen. Alle hoeken en gaten zijn volledig
gevuld. De appeltaart geschonken door Kasteel Woerden was heerlijk. 's
Middags hebben de mannen ook nog geholpen met het verhuizen van al
het materiaal naar de werkruimte op de Rosmolenlaan.
De container is afgelopen weekend op het schip geladen en vanuit
Antwerpen vertrokken en zal op 5 januari aankomen in Freetown, de
hoofdstad van Sierra Leone.

Een paar feiten over de verwerkingsperiode op een rijtje:








Er zitten 8038 schoenendozen in de container. Totaal hebben we
8242 schoenendozen met elkaar verzendklaar gemaakt.
Dankzij de collecteopbrengst van de kinderkerstdienst van de
Hervormde Gemeente van vorig jaar, konden er 70 schoenendozen
extra gevuld worden.
Er zijn 204 gecontroleerde schoenendozen overgebleven die
hoogstwaarschijnlijk naar Togo zullen gaan.
Er zijn 3700 gevulde knikkerzakjes, 2700 tennisballen en 2000
springtouwen als bijvulmateriaal gebruikt.
Alle 4500 genaaide tassen zijn in de dozen gegaan en alle dozen
konden voorzien worden van een genaaid pennenzakje.
Alle dozen zijn mooi gevuld en we hebben zelfs nog spullen overgehouden die we volgend jaar gaan
gebruiken.
De materialenkar die we gebruikt hebben, mochten we lenen van Gerritse Ijzerwaren.

Benieuwd naar foto’s van het Verwerkingscentrum? Op de website hebben we het fotoalbum VC 2015
aangemaakt:
http://www.actie4kids.nl/VC_Controler.php?Page=FotoAlbum&Album_Id=50
We sluiten het jaar en de actieperiode van 2015 met grote dankbaarheid af. Dankbaar voor alle vormen van hulp.
Wetende dat de kinderen straks schriften hebben om mee naar school te kunnen gaan, zeep en tandpasta
hebben om zich te verzorgen, en niet te vergeten een knuffel en speelgoed krijgen om mee te spelen.

Vakantie en 2016
We zijn enthousiast om volgend jaar samen met jullie door te gaan. Rustig
aan zijn we begonnen met het inrichten van de werkruimte en plannen te
maken. Vanaf begin februari zullen we weer gaan starten met de Creadoe ochtenden. Maar eerst tijd om bij te komen en dan komen we in de
loop van januari terug om jullie op de hoogte brengen over de voortgang
in Sierra Leone en van onze activiteiten in 2016.
Iedereen fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar gewenst.
Hartelijke groeten van Marly en Yvonne.
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