Van start in 2017
Verwerkingscentrum schoenendoosactie Woerden

27-01-2017

Beste allemaal,
Terugblik op de Verwerkingsperiode en op naar een nieuw jaar!
We kijken met trots en plezier terug op een mooie Verwerkingsperiode
waarin we in 15 dagen met zijn allen maar liefst 10.854 schoenendozen
verzendklaar gemaakt hebben. Dankzij ieders inzet is het gelukt om in een
goede sfeer de klus te klaren.
Een speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die ons in de organisatie
geholpen hebben als Begeleider rond de tafel, Gastvrouw, -heer,
Voorraadbeheerder, Export- en Verhuisman. Het liep heerlijk zo. Voor het
eerst hadden wij regelmatig even onze handen vrij om rustig te overleggen en te plannen. Dank daarvoor!
Het laatste nieuws over de schoenendozen die uit Woerden weggegaan zijn, is als volgt:
 De 2.232 schoenendozen in Moldavie zijn al uitgedeeld; we zijn echter nog in afwachting van de foto's.
 De container voor Sierra Leone met daarin 8.230 schoenendozen is nog even onderweg. De verwachting is dat hij
op 28 januari aankomt in de hoofdstad Freetown.
 De 349 schoenendozen die nog over waren, zijn onderweg naar Griekenland om uit te delen aan de vluchtelingen
die daar helaas al voor langere tijd moeten verblijven.
Omdat we nu dus geen foto’s van uitdelingen kunnen laten zien, tonen we graag nog
wat foto’s uit de verwerkingsperiode die Helene Kock voor ons gemaakt heeft. Om
na te genieten…
Er zijn echter nog meer Verwerkingscentra van Actie4Kids: het Verwerkingscentrum
Zuidland was in november al klaar en hun dozen zijn onderweg naar Pakistan. De
dozen voor Roemenië zijn wel al uitgedeeld; filmpjes en foto’s hiervan tref je aan op
onze Facebook-pagina. Een collega van het Actie4Kids
hoofdkantoor was bij deze uitdelingen en de armoede
heeft diepe indruk op hem gemaakt. Het Verwerkingscentrum Kesteren heeft in de
afgelopen weken dozen verzendklaar gemaakt voor Armenië en de vluchtelingen in
Griekenland. Voor hen het eerste jaar en een aantal vrijwilligers uit Woerden is laatst
gaan helpen. In Duffel (België) zijn ze volop bezig met een container voor Togo. Nog heel
veel succes daar gewenst!

Aangezien nog niet alle Verwerkingscentra klaar zijn en het hoofdkantoor
daardoor ook nog bezig is, moeten de plannen voor de doellanden voor dit jaar
nog verder uitgewerkt worden. Het selecteren van de doellanden kost altijd enige
tijd en hierover kunnen we dus nog niets vertellen. Wij zijn intussen wel weer aan
het plannen en nadenken over dit jaar. Hieronder informatie over de activiteiten
die we gepland hebben.

Crea-doe ochtenden 2017





We plannen de Crea-doe ochtenden telkens 2 maanden vooruit. De meeste ochtenden zijn op de vrijdag van 9.30
tot 12.00 uur. We zullen ons best doen om het ook eens op een andere dag in de week te plannen.
We bieden iedere Crea-doe ochtend aan: armbandjes maken, lappen knippen en schoenendozen versieren en
over het algemeen ook praktische in- en uitpakklusjes. Alle benodigde spullen hebben we altijd in huis.
De geplande data zijn: vrijdag 3 februari, vrijdag 3 maart en vrijdag 31 maart aan de Rosmolenlaan 3 in Woerden.
Op 3 maart zullen naast de hierboven beschreven klusjes ook nog een aantal andere klusjes klaarstaan: lint op
maat knippen voor de pennen- en knikkerzakjes, stiften ompakken voor een ‘koud land’ en knikkerzakjes vullen.

Bijvulmateriaal en hulpvraag











De voorraad bijvulmateriaal is nagenoeg opgegaan dit jaar. We kunnen dus weer goed spullen gebruiken. Ook dit
jaar kun je het bijvulmateriaal wat je verzameld hebt tijdens Crea-doe ochtenden inleveren. We vinden het fijn als
er alleen bijvulmateriaal ingeleverd wordt wat echt geschikt is voor in de
schoenendozen zelf.
Wat we vooral zoeken, is: knikkers, Barbies, autootjes, kleine poppen, kleine spelletjes
als speelkaarten en domino, zomerkleding vanaf maat 98 tot en met maat M.
We weten nog niet naar welke landen de schoenendozen vanuit Woerden dus gaan,
maar ook sjaals, handschoenen en mutsen zijn welkom. Er zullen in ieder geval weer
schoenendozen naar ‘koude’ landen gaan, waardoor deze spullen altijd goed
terechtkomen.
Regelmatig ontvangen we ook wol en katoen om te breien en te haken. Als je
graag wat wil hebben om zelf knikkerzakjes, mutsen of sjaals te maken, laat het
ons weten via de mail. Mocht je thuis wol en/of katoen hebben liggen dat je niet
meer gebruikt, mag je het ook bij ons inleveren. Heel veel dames gaan er graag
mee aan de slag.
De Knip- en naaiploeg is afgelopen week van start gegaan en binnenkort zullen de
dozen met voorgeknipte lappen voor het naaien van tassen, pennen- of knikkerzakjes
weer in de kerken en in onze werkruimte klaarstaan. Alle hulp is weer welkom.
Wil je zelf naaien en heb je zelf stof? Vraag ons dan gerust naar de maten.
We zijn bovendien op zoek naar gekleurde stoffen (zoals dekbedhoezen en katoenen
gordijnen) en als je die hebt liggen, dan horen we het heel graag. We kunnen
hiermee ook Little Dresses for Africa helpen die dit jaar opnieuw fleurige jurkjes en
korte broeken gaat naaien voor in de schoenendozen. Ook van heren overhemden
maken zij schattige jurkjes.

Bedankt












Esther Donkervoort. Super bedankt voor het leiden van de Knip- en naaiploeg in de afgelopen 2 jaar. Ze zal het
stokje overdragen aan Karin den Hartog en we zijn blij dat Karin het over wil nemen.
Ans van Ingen voor de gift van €170 van de Kerstworkshop die ze voor verschillende goede doelen organiseerde,
waaronder die van ons. Top!
Annemarie Karsemeijer voor het mogen gebruiken van de bus van Rens tijdens de verwerkingsperiode. Heel veel
dank!
Aannemer Kwakkenbos uit Harmelen voor het mogen gebruiken van een grote kar tijdens de verhuizing.
Hugo Smit die grote hoeveelheden bijvulmaterialen weet te organiseren zoals pennen, kladblokjes, knijpkatten,
etc. En komt het ook nog eens brengen met aanhanger. Super!
Iedereen die postelastiek geregeld heeft naar aanleiding van onze oproep. We hebben veel ontvangen waarvoor
dank!
Serviceclub JCI ’t Groene Hart die weer een avondje kwam helpen in het Verwerkingscentrum.
Diaconie van de Gereformeerde Kerk uit Woerden en Zegveld voor hun gift van €500.
Ferm Werk voor het wederom beschikbaar stellen van zo’n mooie ruimte met allerlei voorzieningen en facilitaire
ondersteuning.
Ton van Vliet en Martijn de Wit die alle lamellen gerepareerd hebben in de
werkruimte aan de Rosmolenlaan. En de dames die geholpen hebben met het poetsen
van de ramen en lamellen. Het ziet er weer strak en verzorgd uit. Bedankt allemaal!
Vacuüm Specials waar we door het jaar de actie mogen voorbereiden. Fijn om te zien
dat ze ons een warm hart toedragen en weer in 2017 verder mogen met onze
werkzaamheden!
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