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Wierden, oktober 2009 
 
 
Beste Ouders / verzorgers en leerlingen, 
 
 
Regelmatig krijgen wij verzoeken van diverse dorpen uit Hongarije of zij kerstdozen mogen ontvangen als 
een extraatje voor de kinderen die anders niets krijgen omdat de ouders te arm zijn. 
 
Als stichting besloten wij dit jaar weer een actie op te starten. Dit kunnen we niet zonder de hulp van de 
kinderen en ouders uit Wierden. Wij willen dan ook vragen om ons te helpen de kinderen rond de 
kerstdagen blij te maken. 
 
Wij willen u/je vragen een schoenen doos te vullen met een aantal artikelen. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren zouden wij dit jaar graag zo veel mogelijk gelijke inhoud van de dozen te hebben. We 
willen het liefst zo min mogelijk verschil tussen de verschillende cadeaus (dozen) voor de kinderen. Het 
zou mooi zijn als jullie de dozen mooi willen inpakken of versieren. Wilt u/je er bij het inpakken rekening 
mee houden dat het deksel er af moet kunnen . 
 
Wij willen u vragen de volgende artikelen in de doos te pakken; 

- Schriften 
- Potloden, pen en stiften 
- Puntenslijper en gum 
- Tandenborstel en tandpasta 
- Snoep b.v. perpernoten of melkchocola (geen drop) 
- Muts 
- Handschoenen 
- Sjaal 
- Ondergoed 
- Evt. iets persoonlijks in vorm van een knuffels of autootje. 

 
Het hoeft niet nieuw te zijn maar het moet wel goed zijn, het wordt immers als een cadeau uitgedeeld. 
 
Wil(t) u/je op de doos zetten of het voor een jongen of een meisje is en voor welke leeftijd( 4-5 / 6-7 / 8-9 / 
10-12) ? jullie kunnen de doos inleveren bij je juf of meester. Vrijdag 13 november komen we jullie dozen 
ophalen. 
 
Als u nog warme kinderkleding heeft is deze ook van harte welkom. Uiteraard moet de kleding schoon en 
heel zijn en kan in plastic zakken worden ingeleverd. 
 
Namens de kinderen van Hongarije willen we u/jullie alvast heel hartelijk bedanken voor de hulp. 
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