
Inzameling goederen: Eskolkerk  Poldermolen 1 Houten

9 t/m 13 april van 19:00 tot 21:00 uur

14 april van 10:00 tot 16:00 uur

Indien u niet in de gelegenheid bent om uw goederen te brengen,

belt u dan 06 23 42 40 19

Kinderen in oorlogsgebieden hebben het zwaar! Ze zijn met name afhankelijk van
wat er overblijft. Wij laten ze toch niet in de steek? Wij kunnen helpen het leven
voor hen een beetje dragelijker te maken. De kinderen hebben ernstige behoefte

aan bijna alles en u kunt ze daarbij helpen.
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Wat is er o.a. (brood) nodig voor de kinderen

� Jassen, truien en lange broeken

� Sjaals, mutsen en handschoenen

� Thermokleding en/of winterkleding

� Ondergoed en t-shirts

� Slaapzakken en babydekens

� Trainingspakken

� Sokken en sloffen

� (Bad)handdoeken

� Schoenen en regenlaarzen

� Lappen stof en garen

Speelgoed / Schoolspullen

� Nieuwe en gebruikte schoolspullen

� Nieuw en nog te gebruiken speelgoed

� Knuffels

Persoonlijke hygiëne

� Luiers

� Zeep, Sudocrem en shampoo

� Vochtige doekjes (verpakt in plastic doosje)

� Tandenborstels en tandpasta

� Haarborstels, (luizen)kammen en elastiekjes

� Verbandmiddelen en pleisters

� Nagelknippertjes

� Vaseline

Graag aanleveren in dichte zakken, duidelijk erop zetten

wat er in zit. Alleen schone -nog te gebruiken- kleding.

Giften zijn ook hartelijk welkom

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:

NL11 RABO 0379 8051 03 t.n.v. Ger. Gem. Houten (o.v.v.

Houten helpt IRAK).

Voor meer informatie: houtenhelptirak.nl



Weet je nog dat we vorig jaar veel spullen hebben verzameld,
om naar de kinderen in Irak te sturen?
Wat hadden jullie veel speelgoed gegeven!
Maar er waren ook kinderen die wat moois hadden gemaakt voor de
kinderen in Irak. Een mooie tekening bijvoorbeeld.

Zie je de foto hiernaast?
Deze jongens in Irak waren heel blij
met alles wat ze kregen.
Misschien heb je al gehoord dat we
ook dit jaar weer spullen willen
verzamelen voor kinderen.
Doe je ook weer mee?

Heb je een goed idee om geld in te zamelen zodat wij spullen voor de
mensen in Irak kunnen kopen? Of maak je een mooie tekening? Misschien
willen je ouders wel iets in het Engels opschrijven voor je.
Zo maak je kinderen in Irak heel blij. Ze weten dan dat er in Nederland
kinderen zijn die aan hen denken.

Hoi,
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Dankjewel


