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SCHOENENDOO§
Als jouw schoenendoos klaar is, gaat deze eerst

naar het dichtsbijzijnde inleverpunt. Van daaruit gaat

de doos door naar een verwerkingscentrum. Een

belangr'rjke plek, want hier controleren we de inhoud en

vullen waar nodig aan. We voegen een Bijbelboekje toe

bij landen waar dit is toegestaan. Nu is het tijd voor de

lange reis om per boot of vrachtwagen naar een van de

landen te gaan. Daar ontvangt een kind jouw schat!

DE REIS vnu soUW

§A[rillJEL tgl
uit Sierra Leoné I

d.)
GAríf{

{-)

GAri'l{ Hulp die aankomt. Hoop die blijft. schoenendoosactie.nl
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Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je
denkt! Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een
simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk.

Die leuke Barbie, stoere auto of grappige knuffel van zolder... ze laten

een kind op Lesbos hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij
persoonlijk hebt uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer

naar school! Jouw schoenendoos is zo'n bijzonder cadeau. De kinderen

zullen die als een schat behandelen.

Doe mee met de Schoenendoosactie!

Geef een cadeau van onschatbare waarde.

r.i:Ay. f! un

,
{
{
,
{
{
{
t
{
,

Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui

Speelgoed: pop, auto, jojo, kleurboek,
springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar),

bal, muziekinstrument, domino, puzzel

Verzorgingsartikelen: haarspulletjes,

toilettasje, sieraden

Praktische spullen: linnen draagtas,
slippers, pet, kledingstuk, sokken,

kunststof beker
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Snoep of ander eten

Artikelen met batterijen

Artikelen met agressieve

afbeeldingen
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Artikelen die snel uitdrogen zoals

stiften, klei, Iijm, verf

Varkensknuffel

Deodorant

Vloeibare producten zoals bellen-

blaas en shampoo i.v.m. lekken
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zo vul 5E
DE DOO§: { vut de doos aan met:

4 schriften

3 pennen

gum/gom

puntenslijper

set kleurpotloden

3 potloden

knuffe!

stuk zeep

tandenborstel

tandpasta

ZO MAAK Tlr VAN
TOUW SCHOENENDOOS
EEN ECHTE SCHA !

Gebruik een schoenendoos die voldoet aan di)r'"Í:: afmetingen.
Meer info: schoenendoosactie.nllmaten

Voor wie maak je de doos? Vul dit in op de bon op de achter-

zijde, knip de bon uit en plak deze bovenop je schoenendoos.

Versier en vul de doos met spulletjes uit de checklist hiernaast

en verwljder verpakkingsmateriaal. Kijk ook eens bij de

kringloopwinkel (schoenendoosactie.nl/duurzaamheid). i,;

Plak de doos niet dicht, maar gebruik een postelastiek.

Geef €5,- voor de transport- en organisatiekosten.

Stop dit in bijgevoegde envelop en doe de ingevulde

envelop onder het postelastiek.

Lever de doos in bij de plaatselijke organisator of breng deze

naar een in leverpunt (schoenendoosactie.nl/inleveren).



De kosten voor organisatie en transport zijn € 5,- per schoenendoos.

Naam:

School / kerk / instantie:

lk heb in de envelop een bedrag van € voor

lk heb een bedrag van € overgemaakt voor

doos/dozen gedaan.

doos/dozen.

Het geldbedrag kun je

overmaken op

|BAN NL83lNGBOO00334243

onder vermelding van

'Schoenendoosactie'
t.n.v.'Stichting Global Aid

Network Holland'
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Schoenendoosactie

r +31(O)85 48446í4
Postbus 267 3850 AG Ermelo

e info@schoenendoosactie.nl

schoenendoosactie.nl


