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Beste allemaal,
Super goed nieuws: de zeecontainer met onze schoenendozen is op 3 januari aangekomen in Sierra
Leone. We zijn blij dat de container er is! De inklaring in de haven heeft wel enige tijd in beslag
genomen waardoor we nog geen foto’s hebben. Onze lokale partner uit Sierra Leone laat ons zo
snel mogelijk weten wanneer de uitdeling van de schoenendozen gaat plaatsvinden. Het
schoolmeubilair (zie foto) dat in een andere container zat, kon wel in gebruik genomen
worden. Dit meubilair (geladen in Wijk bij Duurstede) is gegaan naar de school van Outreach
Support Sierra Leone in Hastings. De thuisbasis van onze lokale partner.

Andere nieuwtjes





Op 4 januari hebben we van de Runnersclub Woerden (RCW) een cheque van € 330
ontvangen. Het geld is bijeengebracht door leden van de club die hebben meegelopen
met de Linschotenloop. En dit jaar mochten wij de ‘goede doelen cheque’ van RCW in
ontvangst nemen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Wil je met school, kerk, bedrijf of vrienden al eerder in het jaar meedoen met de
Schoenendoosactie, dan kan dat. Wij kunnen de schoenendozen het hele jaar in onze
werkruimte ontvangen en verzendklaar maken.
Dit jaar zijn we van plan om een aantal workshops te organiseren om geld in te zamelen
voor ons Verwerkingscentrum. De eerste workshop is het maken van een
bloemstuk voor Pasen onder begeleiding van Emile Slagter. Reserveer alvast
23 maart als je graag wilt meedoen. Natuurlijk is je dochter, vriendin, etc. ook
welkom. Meer informatie komt in de volgende nieuwsbrief. Je kunt je wel al
opgeven via de mail.

Hulpvraag




Heb je zin om (weer) tassen, pennen- of knikkerzakjes te naaien en heb je lappen nodig? Laat het ons weten. We
hebben in ieder geval weer heel veel nodig.
Ook armbandjes zijn van harte welkom. Dus wie materialen wil voor thuis, we horen het graag.
Als je graag knikkers inzamelt, wij weten er wel raad mee….

Crea-doe ochtenden 2016




Dit jaar plannen we 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: armbandjes maken, lappen knippen, naaien (graag je naaimachine
meenemen) en schoenendozen versieren. We hebben niet op alle data praktische klussen. Mail ons gerust een
aantal dagen voor de Crea-doe of we een klusje hebben klaarstaan.
De geplande data zijn: 5 en 26 februari. En 11 en 18 maart aan de Rosmolenlaan 3 in Woerden.

Parkeren
Als er bij ons geen parkeergelegenheid meer is, kun je de auto parkeren achter de bioscoop Annex Cinema.
Het is wel belangrijk om een briefje onder je ruit te leggen met ‘Actie4Kids’ erop. Om 12.15 uur moet je
auto daar weer weg zijn. In de schoolvakanties mogen er geen auto’s bij de bioscoop geparkeerd worden. Laden en
lossen kan natuurlijk voor onze eigen deur.

Inleveren bijvulmateriaal
Heb je al weer bijvulmateriaal liggen, dan kun je dat tijdens de Crea-doe ochtenden inleveren. We vinden het fijn als
alleen bijvulmateriaal ingeleverd wordt wat echt geschikt is voor in de schoenendozen zelf. Het grotere speelgoed en
knuffels passen niet in de container en voor de rommelmarkt verkoop hebben we voldoende spullen.
Hartelijke groeten van Marly en Yvonne
vc.actie4kidswoerden@hotmail.com
www.actie4kids.nl/vc-woerden
verwerkingscentrum schoenendoosactie woerden

06 - 23187718 (Yvonne de Wit)
06 - 19987682 (Marly Engel)

