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Beste allemaal,
De vakantietijd is al weer aangebroken, maar wij gaan door met een aantal zomeractiviteiten. Daarnaast nemen
we ook de tijd om vakantie te vieren, Marly gaat nog en Yvonne heeft er al van mogen genieten.
Dankzij ieders hulp loopt het lekker met de actie. In deze nieuwsbrief aandacht voor de zomeractiviteiten, de
laatste nieuwtjes en het 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 Woerden.
Tijdens deze activiteiten kun je ook binnenlopen om spullen te brengen. In de zomerperiode is het niet mogelijk
om bij de Bioscoop te parkeren, maar we verwachten dat er genoeg plek is op en rond ‘ons eigen terrein’.

Knip- en versierochtenden:



Vrijdagen: 15 juli en 19 augustus.
Op deze ochtenden 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. Als je wilt naaien, dan kan dat ook (dan wel graag je naaimachine meenemen).

Crea-doe ochtend:



Dinsdag 2 augustus en vrijdag 12 augustus.
Je kan kiezen uit: armbandjes maken, lappen knippen, schoenendozen versieren, Barbies kammen en
aankleden en praktische doe-klusjes.

De nieuwtjes:





Marian Christiaanse heeft op 29 april een lintje mogen ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk waaronder
voor de schoenendoosactie. De afgelopen jaren heeft ze ons met enthousiasme bij vele activiteiten
ondersteund.
De bloemenkraam op de streekmarkt heeft een heel mooi bedrag van 690 Euro opgeleverd. Met dank aan
alle dames die zich ingezet hebben om prachtige bloemstukken te maken en te verkopen.
De Rabofietstocht heeft 195 Euro opgeleverd. 12 deelnemers hebben 30 km gefietst en 3 deelnemers 100 km.
Alle fietsers die weer- en wind getrotseerd hebben, hartelijk dank.
Op 3 september staan we op de vrijmarkt van de Septembermarkt in Harmelen en op 10 september op de
najaarsmarkt in Wilnis. We hebben er weer zin in!

Bijvulmateriaal
De voorraad bijvulmateriaal groeit hard en als dat zo door gaat, dan kunnen we dit najaar alle 10.000 dozen (waar
nodig) bijvullen met mooie spullen. Dat is waar we het voor doen en daar zijn we heel blij mee.
Iedereen dank die gehoor heeft gegeven aan onze oproepen in
de nieuwsbrieven, kerkbladen en op Facebook. Met speciale
dank aan Antoinette voor de grote hoeveelheid knikkers, voor
Ans die de afgelopen jaren al heel veel spullen gebracht heeft
en voor een anonieme gever die 100 Euro heeft geschonken
voor de aanschaf van jongenskleding.
Daarnaast willen we ook alle creatievelingen bedanken voor het
maken van de vele armbandjes, het breien en haken van
knikkerzakjes en tasjes en al het naaiwerk voor tassen, knikkeren pennenzakjes.
Little Dresses for Africa (LDFA)maakt jurken en broeken die als
bijvulmateriaal in de schoenendozen mee mogen. LDFA is een internationale non-profit organisatie die opgezet is
om het leven van kinderen in Afrika een beetje beter te maken. Hier in Nederland en ook in andere landen komen
vrijwilligers samen om eenvoudige maar mooie jurkjes en korte broekjes te maken van kussenslopen, hoezen en
andere katoenen lappen.

De hoop is dat deze kleren bijdragen om de kinderen die ze krijgen
meer eigenwaarde te geven. Van beide kanten zijn we blij met de
samenwerking, het bespaart LDFA geld voor transportkosten en wij
zijn blij met dit mooie bijvulmateriaal. We hebben al honderden
mooie jurken en broeken mogen ontvangen, waarvoor dank.
Van alle inkomsten hebben we mooi bijvulmateriaal aan kunnen
schaffen:
 1000 puntenslijpers
 400 kleurboekjes
 3000 fluitjes
 500 hobbyscharen
 2300 springtouwen
 800 zonnebrillen
 500 bounceballen
 300 stuiterballen
 120 muziekinstrumenten
 500 kettingen
 20 voetballen
We gaan nog spiegeltjes, kunststof bekers en stuiterballen aanschaffen.

Wat we nog zoeken
Ondanks het vele bijvulmateriaal dat we ontvangen, hebben we van sommige items een groot tekort en dat is:
 Kleine knuffels (max. 15 cm), Barbies, jongenskleding vanaf maat 122 t/m M en tennisballen.
Daarnaast zoeken we:
 Wol en katoen voor de dames die breien en haken.
 Biaisband, elastiek en dekbedhoezen met kleurige printjes voor de dames van LDFA.

Tot slot
Willen we graag de onderstaande bedrijven bedanken voor het printen van kleurboekjes en PR materiaal.

De volgende nieuwsbrief volgt in september met daarin het nieuws en de plannen voor de komende
verwerkingsperiode die van 21 november t/m 9 december gepland is.
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