Aanmelden Actie KaDoos 2016
Stichting Gichon
Actie KaDoos

www.gichon.com
kadoos@gichon.com

Volgende Actie

In de nieuwsbrieven van de vorige actie
heeft u kunnen lezen en zien hoe blij de
weeskinderen in Wit-Rusland waren met
jullie KaDoosjes! Dit najaar zal er weer een
actie gehouden worden. We hopen dat u
de kinderen ook dit jaar weer wilt
verrassen.

Hoe kunt u meedoen?

Door voor 14 juni te reageren op deze
nieuwsbrief kunt u ons laten weten of u dit
jaar wel of niet weer mee wilt doen.
U kunt dan een doosje ophalen bij een
contactpunt bij u in de buurt. Hier kunt u
uw KaDoosje ook weer inleveren. U wordt
ca. halverwege september 2016 verder
geïnformeerd over wie uw contactpunt is
en wanneer u de gevulde doos weer
ingeleverd moet hebben. Verder laten we
u weten of u een doosje mag vullen voor
een jongen of een meisje en voor welke
leeftijdscategorie.

Transportkosten

Het machtigingsformulier voor de
transportkosten (10 euro per doosje) kunt
u invullen bij uw contactpunt, bij het
ophalen van het doosje.

Wat doet u in de doos?

Wij vragen u de doos te vullen met
cadeautjes ter waarde van ca. 15 euro,
zodat ieder kind ongeveer hetzelfde
krijgt. Daarom hebben we ook een
basisinhoud samengesteld. U vult het
doosje met schoolspullen (bv. schrift,
pen, etui, vouwblaadjes), toiletartikelen
(bv. tandpasta, zeep, toilettas,
handdoek) en speelgoed (bv. pop, auto,
bal, puzzel, pet, springtouw). Naast deze
basisinhoud kunt u het doosje natuurlijk
naar eigen idee vullen.
Graag willen wij u verzoeken om alleen
nieuwe spullen en geen etenswaren in
het doosje te doen dit jaar.
Verder willen wij u vragen:
- het KaDoosje mooi te versieren;
- alle cadeautjes apart in te pakken;
- er een kaartje/foto bij in te doen;
- het doosje niet dicht te plakken;
- en het doosje op te vullen wanneer
nodig.

We hopen ook dit jaar op uw deelname,
zodat we weer heel veel kinderen blij
kunnen maken!
Met hartelijke groet,
Commissie Actie KaDoos
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