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Een Actie4Kids schoenendoos:
voor jou van mij

dat ie folder teest. Het is het begin van iets

heel lii heel btii maken als ie aan de

schecncnàeesactie n:eedeet. Op de heel veel

kinàe:en in n:eeitilke et')statuiisheden. lij kunt er met een

en schoenendoos dat er een

lach kot')t op het se:icht van een kind dat even zijn zotsen

kan vetseten. dee ie het toch Lees even seed

in ae:e folder ie een kind blij maakt, dan komt het

± tzcm

op,
dit is het

Hoe maak jij een kind blij met een mooi
gevulde schoenendoos?

Zorg voor een normale maat schoenendoos, ensexeer de afmeting zoals ep het
Want wij willen dat elk kind een even voet cadeau k'iist- 7e S'Qte
moeten we helaas in het vetxxeykinsscentrum door k!eineR dezen.
doos en het deksel ei beplak ze met cadeaupapier (de doos niet inpakken).

2 Bedenk of ie een doos wilt maken veer een jongen of een meisie en
Kruis op de bon de juiste leeftijd aan: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10•t4 jaar. st
plak henn bovenop de doos.

Vul de doos aan de hand van de checklist hiernaast. Natuufiik step ie in
doos die nos seed zijn en je zelf ook leuk te kriisen.

4 Plak de doos niet dicht, doe een Ipost)eiastiek Scheur
los van deze folder. Vul het met €5,- voor eike decs die ie sev='$d
en orsanisatiekosten en plak het dicht. Wil ie het
banksesevens op de achteykant van deze folder. Noteer op de 
hebt gedaan en stop hem onder het elastiek bovenop het deksel.

5 Lever de doos met de seldenvelop in tij de ie 
schoenendoosactie meedoet, of hem ep te 
en Se:siè.

Het is leuk om iets over iezelite ver,ellen voet het kind dèt taas
ontvangen. Download de -Message in a shoebox•, het en step het
in de doos. Ie kunt natuurliik ook een eisen kààt-t kuke foto met
informatie over jezelf in het Engels in de doos
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Vernieuwde checklist
/t?es d/ttoRe//df

Zo vul je een schoenendoos:

schriften kleurpotloden

pennen potloden

gum (gom) knuffel

en puntenslijper

stuk zeep

tandenborstel

tandpasta

Vul dan de doos aan met spulletjes uit de voorbeelden hieronder
totdat deze lekker vol Is:

Schoolspullen; Ç.chrijfblok, etui, liniaal, kleurboek.

Speelgoed: pop, auto, jojo, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar),

bal, muziekinstrument. Van dit duurzame speelgoed worden

kinderen blij,

Verzorglngsartlkclen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk,

sokken, kunststof beker,

Je kunt spulletjes van jezelf in de doos doen, maar zorg dat ze goed en

schoon zijn.

Wat mag niet in de schoenendoos?

qnoep of ander eten Oorlogsspeelgoed

f»pullen met batterijen Varkensknuffel

Deodorant

Overbodig verpakkingsmateriaal

Spullen die snel uitdrogen: stiften, klei, lijm en verf

Vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo in verband

met lekken
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