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Aftellen…
Wij zijn aan het aftellen! Over 4 weken, op 21 november,
gaat het Verwerkingscentrum in Woerden open. Inmiddels
is ook de landelijke actie 2016 gestart. Scholen, kerken en
verenigingen gaan met kinderen en ouders aan de slag om
schoenendozen te versieren en te vullen. Ook in Woerden
doet men volop mee aan de actie. Leuk! Ondanks dit
enthousiasme zien we helaas wel - net zoals voorgaande
jaren - een daling in het aantal te verwachte
schoenendozen. Dus als je nog twijfelt, of je een doos gaat
vullen, heel graag. Het is echt een waardevol cadeau om te
geven. Voor een kind dat nooit eens een cadeau krijgt, eenvoudigweg omdat zijn omgeving er de
middelen niet voor heeft, kan dit een onvergetelijke ervaring zijn. Hoeveel is jou dat waard? Is dit dan
eigenlijk niet ook zelf een cadeau ontvangen? Op onze Opwarmavond op dinsdag 15 november zal Ton
Bannink, landelijke projectleider van Actie4Kids, ons daar meer over vertellen. In deze nieuwsbrief meer
informatie hierover.
Onze voorbereidingen om het Verwerkingscentrum binnenkort te openen, zijn in volle gang. In het afgelopen jaar
hebben we er naar toegewerkt om genoeg spullen te hebben voor ons grote doel: 10.000 schoenendozen
verzendklaar maken. Met jullie hulp is het gelukt om heel wat mooie spullen in te zamelen en niet te vergeten dat het
naaiwerk thuis heel wat tassen, pennen- en knikkerzakjes opgeleverd heeft. Op die manier kunnen we ervoor zorgen
dat er mooi gevulde en gelijkwaardige schoenendozen verzendklaar gemaakt worden. Van de tienduizend
schoenendozen gaat het grootste deel naar Sierra Leone en de bestemming van de andere dozen is nog niet helemaal
duidelijk. We hopen dat binnenkort te communiceren.

Opwarmavond dinsdagavond 15 november
Op dinsdag 15 november vindt de jaarlijkse Opwarmavond plaats in het
Verwerkingscentrum. We trappen af en geven daarna het woord aan
Ton Bannink. Hij zal vertellen over het werk van de stichting en wat de
schoenendozen betekenen voor de kinderen en hun omgeving. Na de
koffie, thee en cake geven we een rondleiding in het
Verwerkingscentrum. Als je al bekend bent en je wel wilt blijven, kun je
in plaats van de rondleiding, praktische klusjes doen in de klusjeshoek.
Van harte welkom! Van 19.30- 21.30 uur op de Carrosserieweg 1 in
Woerden. Dit is op het terrein van FermWerk en volg de Actie4Kids
routebordjes.

Informatie over de verwerkingsperiode
Het Verwerkingscentrum is dus weer op hetzelfde adres als de
afgelopen twee jaar: Carrosserieweg 1 in Woerden. We kijken er naar
uit om daar met net zoveel plezier aan de slag te gaan. Wij zijn
geopend op werkdagen van maandag 21 november tot en met vrijdag
9 december:
 Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00 uur.
 Maandag- en dinsdagavond van 19.00 - 21.30 uur.
De tijd tussen 12.00 en 13.00 gebruiken we om de werktafels op orde te brengen en om even te kunnen lunchen.
Blijven lunchen kan zeker, neem dan zelf je lunchpakketje mee. In tegenstelling tot vorig jaar zijn we ’s middags een
uur langer open, namelijk tot 17.00 uur.
Wij zorgen natuurlijk voor koffie, thee en een koekje, wat mede mogelijk is gemaakt
door Jumbo Stef Bijlsma waarvoor hartelijk dank!

We hopen velen van jullie weer te ontmoeten. Samen met vrienden, buren of collega’s mag natuurlijk ook. We
werken gezellig samen aan een grote tafel en het is echt heel dankbaar werk om te doen. Bij binnenkomst heet de
gastvrouw- of gastheer je welkom en rond de werktafel zullen een aantal begeleiders staan die je wegwijs maken in
het controleren van een schoenendoos. Kom jij ons helpen? Je mag zo binnen komen lopen wanneer het je past.
Weet je wel van te voren wanneer je komt, dan is aanmelden via de site voor ons wel fijn.

Parkeren en route
Routebordjes op het terrein van FermWerk wijzen de weg naar de toegangsdeur van
het Verwerkingscentrum waar onze banner staat. Veilig parkeren staat voorop omdat
we niet de enige gebruiker van het gebouw zijn. Als je met de fiets komt, graag je fiets
in de stalling zetten. De fietsenstalling vind je direct aan je rechterhand als je het
terrein op komt. Helaas kunnen de auto’s niet op het terrein voor de deur geparkeerd
worden. Je kunt de auto het beste op het parkeerdek zetten (’s avonds is dit verlicht).
Uiteraard kun je wel schoenendozen en bijvulmateriaal lossen bij de toegangsdeur.

Aanmelden als vrijwilliger
Vanaf nu kun je je via de website aanmelden voor de dagen dat je in het Verwerkingscentrum wilt komen helpen.
Voordat je de dagdelen kunt aanklikken, moet je je eerst aanmelden als vrijwilliger. Hoe werkt het?
 Ga naar www.actie4kids.nl/vc-woerden.
 Klik op aanmelden vrijwilliger.
 Vul je naam en e-mail adres in, klik op versturen en dan krijg je een email met wachtwoord.
 Met je e-mailadres en dit wachtwoord kun je inloggen als vrijwilliger op
onze website.
 In het onderdeel Agenda, kun je achter de activiteit klikken op ‘Ik doe
mee’.
Als je op ‘Aanwezig zijn’ klikt, kun je zien wie er nog meer komen. Als je
plannen veranderen, kun je je ook weer afmelden.

Maatschappelijke stagiaires
Net als voorgaande jaren komt er weer een grote groep stagiaires helpen. Op 27
september vond de Maatschappelijke Stagemarkt plaats waar Wilma, Marian en Adry
namens ons aanwezig waren. Op deze markt konden leerlingen van het Minkema
College en Kalsbeek College zich oriënteren en laten informeren over stageplaatsen.
Het enthousiasme van de dames heeft gewerkt: zo’n 25 leerlingen komen. Dat betekent
dat we helaas geen plek meer hebben voor andere leerlingen. De stagiaires zijn
aanwezig op de Opwarmavond zodat we hen vooraf een goed beeld kunnen geven.

Bijvulmateriaal
Heb je nog bijvulmateriaal liggen, dan kun je het tijdens de Opwarmavond en tijdens de verwerkingsperiode bij ons
inleveren gedurende de openingstijden. We zijn nog op zoek naar Barbiekleren.

Activiteiten, vragen en bedankt







We zijn weer vertegenwoordigd op de Koeiemart. We verkopen kindercadeaupakketjes en tweedehands
speelgoed voor leuke prijzen. Leuk voor Sinterklaas. Je kunt ons vinden in de Voorstraat.
Wie heeft een magnetron voor ons te leen die we van begin november tot half december
in het Verwerkingscentrum mogen gebruiken?
We bedanken de Infozuil voor de advertentieplaats in de eerste week van november.
We bedanken wasserette Synergy Health voor het wassen van de tennisballen.
We bedanken Ruud Baars Transport uit Zegveld voor het beschikbaar stellen van de vrachtwagen voor de
aanstaande verhuizing. En Alex Vrolik die de chauffeur zal zijn.
Dank aan FermWerk die allerlei faciliteiten beschikbaar stelt zodat we heel prettig kunnen werken.
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