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De schoenendozen zijn uitgedeeld!
Onze lokale partner heeft ons
laten weten dat de
schoenendozen zijn uitgedeeld!
Er konden dit jaar in Sierra Leone
ruim 12.000 dozen uitgedeeld
worden. Vanwege de grote nood
en armoede in het land ten
gevolge van de Ebola-epidemie,
zijn er nog meer kwetsbare
kinderen en gezien het aantal
beschikbare dozen werd een
scherpe selectie gemaakt van de
kinderen die een doos ontvingen.

De volgende criteria werden hierbij vastgesteld:
 Kinderen die Ebola overleefd hebben.
 Weeskinderen en kinderen uit eenoudergezinnen.
 Kinderen van amputees.
 Gehandicapte kinderen.
 Kinderen in verafgelegen dorpen.
 Blinden en doven.
Al deze kinderen zijn vooraf geselecteerd door de teamleden van
Outreach Support Ministries, onze lokale partner in Sierra Leone.
Bij de uitdeling van dozen, werd vaak als reactie gehoord, dat niet
alleen het kind blij was gemaakt met een doos, maar dat de hele familie
er baat bij heeft gehad. Vooral wanneer er in het gezin geen geld was
voor dingen als tandpasta, zeep, een tandenborstel, etc. Wederom
werd duidelijk dat een kind met schoolspullen naar school kan gaan en
ook de kleding in de dozen werd erg op prijs gesteld. Dit is super goed
nieuws en een bevestiging dat een goed gevulde schoenendoos van
grote waarde is! We hebben slechts enkele foto’s ontvangen; de
mooiste staan in deze nieuwsbrief. Hopelijk volgen er nog meer, dan zullen we ze zeker op de website plaatsen.

De plannen voor de komende tijd
Deze week hebben we overleg met het hoofdkantoor en andere Verwerkingscentra. Dan evalueren we het
afgelopen jaar, en kijken vooral naar de aanpak van de komende actieperiode. In de volgende nieuwsbrief kunnen
we jullie hopelijk vertellen wanneer de actieperiode dit jaar plaatsvindt en waar de schoenendozen naar toe gaan.
Uiteraard zijn we ondertussen lekker bezig met het plannen van allerlei activiteiten. Daarover hierna meer.

Crea-doe ochtenden 2016
In februari werden de ochtenden goed bezocht en was het als vanouds weer gezellig. We bieden iedere Crea-doe
ochtend: armbandjes maken, lappen knippen, naaien (graag je naaimachine meenemen) en schoenendozen
versieren. De komende twee Crea-doe ochtenden hebben we ook allerlei praktische klussen. Aanstaande vrijdag

11 maart is het weer zover en daarna op de volgende data: vrijdag 18 maart, vrijdag 1 april en maandag 25 april.
Altijd van 9.30 tot 12.00 uur op de Rosmolenlaan 3 in Woerden. Van harte welkom.

Ruilmarkt en rommelmarkt
Na de Crea-doe ochtend van 25 april organiseren we een ruilmarkt
in combinatie met een rommelmarkt. Heb je autootjes, Barbies,
knikkers, kleine knuffels en/of kleine muziekinstrumenten en zijn
ze in goede staat, dan mag je ze bij ons komen ruilen. We hebben
leuke rommelmarktspullen waar je dan in overleg met ons spullen
uit mag zoeken. De rommelmarktspullen zijn ook gewoon los te
koop. Van 12.00 -15.00 uur op de Rosmolenlaan 3.

Workshop bloemstuk maken voor de Pasen
Er is veel belangstelling voor de workshop. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Als je nog mee wilt doen, meld je
dan snel aan. Woensdag 23 maart om 20.00 uur onder begeleiding van Emile Slagter. De workshop kost €17,50
p.p. en is inclusief alle materialen, bloemen en koffie met wat lekkers uit onze oven.

Andere activiteiten die we gepland hebben:
19 maart
27 april
7 mei
11 juni:

We staan op de Rommelmarkt in Barneveld.
We staan op de Vrijmarkt in Woerden.
Ook dit jaar verkopen we weer prachtige bloemstukken voor Moederdag. Niet in Het Baken,
maar op de Streekmarkt op het kerkplein van Woerden.
Rabo fietstocht. Door mee te fietsen verdien je geld voor het Verwerkingscentrum.

Bijvulmateriaal en hulpvraag
Aangezien de kleding in de schoenendozen erg op prijs gesteld wordt, willen
we graag veel verzamelen. Dus heb je nog goede zomerkleding over in de
maat 116 t/m M, dan ontvangen we dit graag. Daarnaast zijn we ook nog op
zoek naar Barbies (mag ook bloot zijn). Je kunt deze spullen inleveren tijdens
de Crea-doe ochtenden of een mailtje sturen zodat we wat af kunnen
spreken.
We hebben mooi speelgoed kunnen kopen zoals stuiterballen, bounce-ballen,
trekkertjes, kleurpotloden en zonnebrillen.
Het knip- en naaiwerk voor de tassen, pennen- en knikkerzakjes is al weer in
volle gang. In de kerken en in de werkruimte liggen nieuwe pakketjes met
voorgeknipte lappen klaar. Dus als je het leuk vindt om thuis te naaien, neem
dan gerust een pakketje mee.

Bedankt





Alle mensen die thuis druk bezig zijn met breien, naaien en armbandjes maken.
Vacuüm specials, het bedrijf waar onze werkruimte gevestigd is en waar we met zoveel plezier werken.
Diaconie van de Gereformeerde Kerk uit Woerden en Zegveld voor hun gift van €500.
Peter en Susanne Versloot voor hun verjaardagsgeld.

Tot slot
Wie heeft er nog een goede stofzuiger over voor in de werkruimte?
Hartelijke groeten van Marly en Yvonne
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