Statiegeld flessen actie voor kinderen van de Voedselbank!
Doe mee met de benefietactie Sint voor Kint!
In Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede. In hun gezin
is er geregeld geen geld over voor iets “extra's”, zoals een kado
voor Sinterklaas. Daarom organiseert Serve the City Rotterdam
dit najaar voor de 9e keer de benefietactie 'Sint voor Kint',
zodat kinderen in Rotterdam die in armoede opgroeien ook een
kado kunnen krijgen met Sinterklaas.
In samenwerking met de voedselbank Rotterdam en
verschillende diaconale projecten krijgen gezinnen die in
armoede leven een waardebon van de speelgoedwinkel
t.w.v. €20,- per kind. Daarmee kunnen de ouders zelf een
Sinterklaaskado kopen voor hun kinderen. Kinderen en ouders
zijn er heel blij mee.
Reactie van
een uitdeelpunt:
'Alle ouders waren er onwijs blij mee! Eén moeder
kreeg tranen in de ogen, ze was die morgen met
haar 10 jarige dochter naar school gelopen om de
surprise in te leveren. Haar dochter had haar
gevraagd of ze zelf thuis ook Sinterklaas zouden
vieren, maar moeder kon niets beloven, haar
uitkering was nog niet binnen. Met de bon van
Sint voor Kint kon ze een kado voor haar dochter
kopen en samen thuis ook Sinterklaas vieren, ze
was heel blij en dankbaar!'
Elk jaar zetten mensen leuke sponsoracties op voor Sint voor Kint of geven een gift.
Statiegeldflessen actie!
Ook Tiemen van der Ham (7 jaar) doet mee met het inzamelen van lege statiegeld flessen. Helpt u
mee?! Bewaar uw lege statiegeldflessen, stuur ons een berichtje en dan halen we de flessen bij u op.
U kunt uw lege flessen ook inleveren aan de Populierenlaan 67.
Wilt u de actie steunen maar heeft u geen lege flessen, een gift overmaken naar Sint voor Kint kan
natuurlijk ook. Geweldig als u wilt bijdragen aan deze actie!
Op www.sintvoorkint.nl vindt u meer informatie. Giften kunnen tot 20 november 2017 overgemaakt
worden op rekening NL81 INGB 0000 5434 11 t.n.v. Stichting Samen 010 o.v.v. Sint voor Kint (ANBI
status).
Reactie van een ouder:
'Meestal kijken ze toe, want we hebben het gewoon niet. Je kan je kinderen blij maken, en dat
gebeurd te weinig – dat er iets over blijft om je kind blij te maken.'
Alvast bedankt voor uw hulp!
Elisabeth van der Ham: 06-42153125 of je.vanderham@gmail.com

