
vul een 
schoenendoos 

voor een 
Pools kind

Vind je het leuk soms een cadeautje te krijgen? Op je verjaardag, met sinterklaas of kerst of zomaar tussendoor? 
Houd je van de spanning als je het pakpapier eraf scheurt? Wat zou het deze keer zijn…?

In Europa zijn er nog talloze kinderen die alleen maar kunnen dromen van cadeautjes. Echte cadeautjes krijgen 
ze nooit. Simpelweg omdat hun ouders te arm zijn om cadeautjes te kopen. Een fatsoenlijke woonruimte 
betalen lukt vaak al niet. Ze wonen in haveloze flats, in één kamer met een heel gezin. Veel mensen verdienen 
minder dan twee euro per uur. Logisch dat die hun kinderen nooit eens wat moois kunnen geven. Er zijn zelfs 
ouders die geen mogelijkheid zien eten, drinken en kleren te geven aan hun eigen kinderen. Die kinderen 
worden in ‘weeshuizen’ gebracht.

Honderden Poolse kinderen en tieners die een leven vol problemen hebben, willen we in december verrassen 
met een cadeau: een schoenendoos vol met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken met 
behulp van de sociale dienst van hun stad kinderen uit weeshuizen en arme gezinnen. Ze willen graag ook 
tieners bereiken, daarom worden ook dozen voor tieners (met name voor jongens) erg op prijs gesteld!

Je mag je doos versieren en vullen met spulletjes die voor ons heel gewoon zijn, maar voor het kind dat jouw 
doos over een poosje krijgt, heel speciaal! Je hoeft echt niet alles nieuw te kopen, misschien kun je best wat 
missen van je eigen spullen of speelgoed. Dat moet dan wel schoon en heel zijn. (Wie vindt het leuk iets te 
krijgen wat vies of kapot is…?)

Ben je al enthousiast geworden? Ga dan maar gauw aan de slag! Je kunt het stappenplan volgen dat op de 
achterkant staat. Als je doos klaar is, neem je die mee naar de kerk.
Wel graag vóór 14 november. Want begin december worden de dozen vanuit Barendrecht naar Polen gebracht. 
Kinderen die daarvoor uitgenodigd worden, komen vóór kerst naar een kerk in Toruń, Piotrków Trybunalski, 
Hrubieszów, Łódz, Inowrocław of Radlin. Daar horen ze het kerstevangelie en zingen ze kerstliederen en dan 
krijgen ze een doos mee naar huis.

Namens deze Poolse kinderen alvast ontzettend bedankt!
Heb je vragen, dan kun je die mailen naar de Polencommissie Barendrecht: polencommissie@live.nl.



Hoe vul je een doos?

Hoe groot is de doos?

wat gaat in de doos?

1. Zoek een lege schoenendoos. 
Versier de doos en het deksel 
apart van elkaar. Maak er een 
echte (kerst)cadeaudoos van!

2. Schrijf duidelijk rechtsboven 
op het deksel of je doos voor 
een BOY of GIRL is, en de 
leeftijd: 5-9 of (liever nog) 10-
14 jaar.

3. Vul de doos met spullen. Pak 
de dingen die je in de doos 
doet, niet ook nog apart in.

4. Doe het deksel op de doos en 
doe er een postelastiek om - 
niet dichtplakken! De dozen 
worden namelijk nagekeken.

5. Voor de kosten van het 
vervoer naar Polen vragen 
we een vrijwillige bijdrage. 
Dit geld (richtprijs: € 4,-) kun 
je in een envelop onder het 
elastiek van de doos doen. 
Stop de envelop niet in de 
doos! En zet de leeftijden niet 
op deze envelop maar op de 
doos!

Schoolspullen: Pennen, liniaal, 
schrijfblok, (kleur)potloden, 
gummetje, puntenslijper, 
kleurboek, etuitje, enz.

Klein speelgoed: Pop, plastic 
beestjes, autootje, kleine bal, 
springtouw, stickers, enz. 

Toiletartikelen: Zeepjes, 
tandenborstel, tandpasta, 
borsteltje, spiegeltje, enz.

Snoep: Ook Poolse kinderen 
houden van snoep, kauwgom en 
chocola.

En verder: T-shirt, wanten, muts, 
das, petje, (kerst)cd.

Een persoonlijk bericht: Een 
(kerst)kaart met een berichtje in 
het Engels en een fotootje van 
jezelf of van jezelf met je familie.

Wat niet:
Geen flessen met vloeistof. (Die 
kunnen leeglopen.)
Geen oorlogsspeelgoed.

Omdat we graag willen dat elk 
kind ongeveer evenveel krijgt, 
vragen we je rekening te houden 
met de maximale afmetingen 
van een schoenendoos:

Lengte: 30-35 cm
Breedte: 21-22 cm
Hoogte: 12-15 cm

Kijk eens hoe blij je iemand kunt 
maken...

De perfecte 
schoenen

doos


