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Deelnemers
Wij als commissie zijn druk bezig
geweest met het werven van nieuwe
leden. Mooi dat u dit jaar ook weer
mee wilt doen!! De teller voor het
aantal deelnemers dat in 2016
meedoet met Actie KaDoos is
opgelopen tot 401 deelnemers! Dat
zijn er nog niet zoveel als de 620
deelnemers van vorig jaar. Wij als
commissie streven ernaar om ook dit
jaar weer zoveel mogelijk kinderen blij
te kunnen maken met een KaDoosje
en hebben daarbij uw hulp hard nodig.
Kent u nog mensen die het ook leuk
vinden om een doosje te vullen voor
een weeskind in Wit-Rusland?
Motiveer deze mensen dan om ook
mee te doen met deze actie, opgave
kan nog tot eind augustus via
http://www.gichon.com/wat-doetgichon/kadoos/aanmelden-kadoos/ of
door een mail te sturen naar
kadoos@gichon.com.

Begin september zullen alle
deelnemers een e-mail ontvangen
waarin vermeld staat waar en
wanneer de doosjes opgehaald
kunnen worden en wanneer ze weer
ingeleverd moeten worden (dit zal
eind september/begin oktober zijn).
Ook staat in deze e-mail vermeld voor
wie u een doosje maakt.

Oproep!!
We zijn voor een jongetje in WitRusland op zoek naar een
loophulpmiddel zoals op het plaatje
hieronder. Aan het looprekje dat hij
nu heeft, heeft hij niet genoeg steun,
hij valt telkens achterover. We horen
het graag wanneer u hierin iets voor
ons kunt betekenen!

Facebook Actie KaDoos
Zoals u misschien weet heeft Actie
KaDoos ook een Facebookpagina. Wij
zouden het leuk vinden als u ons een
vriendschapsverzoek wilt sturen en
onze berichten wilt delen. Ook kunt
u Actie KaDoos taggen bij een foto
van uw mooi versierde KaDoosje. Dit,
zodat we via deze weg ook
bekendheid krijgen bij al uw
Facebookvrienden!
Met hartelijke groet,
Commissie Actie KaDoos
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