Vul een schoenendoos voor een pools kind
‘Anderhalve meter’. Het was lange tijd een van de vaakst gebruikte begrippen van onze maatschappij. Afstand
houden betekende het. Afstand ook tot wie gewoonlijk heel dichtbij waren.
Altijd al was er letterlijk een grote afstand tussen ons en kinderen in Polen die er in hun leven slecht aan toe zijn.
We mogen hier nu weer dichter bij elkaar komen. Als we een schoenendoos vullen met veel lekkers, leuks en
nuttigs, kunnen we ook heel dicht bij die Poolse kinderen komen. Niet letterlijk, maar door iets van ons naar hen te
sturen. En daarmee een lichtstraaltje te brengen in een leven waarin het vaak heel donker is.
We willen schoenendozen inzamelen en die in december naar Polen brengen. We doen alles ‘coronaproof’ en als
we de dozen in december niet zelf weg kunnen brengen, zetten we ze op transport. Laten we ook dit jaar met
elkaar honderden Poolse kinderen rond kerst verrassen met een doos vol cadeautjes.

Doe dan een schoenendoos vol met mooie, nuttige en lekkere dingen. Poolse kerken zoeken met behulp van
scholen of 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 gaan 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, maar dat begrijp je natuurlijk wel.
(Jij vindt het zelf ook niet leuk iets te krijgen wat 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. Je kunt ook via het mailadres dat onderaan deze bladzijde staat
vragen om een lijst met inleveradressen en je doos op een van die plekken brengen.
Wel graag vóór 15 november. Want begin december worden de dozen vanuit Barendrecht naar Polen gebracht.
Kinderen die daarvoor uitgenodigd worden, komen vóór kerst naar een kerk in Hrubieszów, Janikowo, Łódz, Radlin,
Siedlce, Turek, Toruń of Znin. Daar horen ze het kerstevangelie en zingen ze kerstliederen en dan krijgen ze een
doos mee naar huis.

NAMENS DE POOLSE KINDEREN ALVAST REUZE BEDANKT !
HEB JE VRAGEN, DAN KUN JE DIE MAILEN NAAR DE POLENCOMMISSIE
BARENDRECHT: POLENCOMMISSIE@LIVE.NL.

HOE G R O O T I S D E DOOS?
Omdat we graag willen dat elk kind ongeveer evenveel krijgt, vragen we je: Houd rekening met de volgende
afmetingen van de schoenendoos.: breedte: 20-25 cm lengte: 30-35 cm hoogte: 12-15 cm

HOE V U L J E D E D OOS?
1 Zoek een lege schoenendoos. Versier de doos en het deksel (apart van elkaar) met vrolijk cadeaupapier,
stickers of verf. Maak er een echte (kerst)cadeaudoos van!
2 Bedenk of je een doos wilt maken voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd. Plak een sticker duidelijk
zichtbaar rechtsboven op het deksel van de doos en zet daarop BOY of GIRL en de leeftijd die je gekozen hebt:
5-9 jaar of (liever nog) 10-14 jaar.
3 Vul de doos met schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen, snoep. Hieronder staat een lijstje van dingen die je erin
kunt doen en dingen die je er niet in moet doen. 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 stevig postelastiek omheen. Plak de doos niet dicht! De dozen worden
namelijk nagekeken en het is jammer als er dan iets aan kapot gaat!
5 De dozen moeten nog wel vervoerd worden naar Polen. Voor de kosten van het vervoer 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 een sticker!

WAT G A A T I N D E DOOS?
Schoolspullen: Etuitje, pennen, (kleur)potloden, schrijfblok, puntenslijper, liniaal, gum, rekenmachine, kleurboek, enz.
Klein speelgoed: Pop, plastic beestjes, autootje, kleine bal, petje, puzzeltje, knikkers, springtouw, stickers, UNO, enz.
Toiletartikelen: Zeepjes, tandenborstel, tandpasta, kleine sieraden, kam, borsteltje, washandje, spiegeltje, parfum, enz.
Snoep: Ook Poolse kinderen houden van snoep, kauwgom en chocola.
En verder: T-shirt, wanten, muts, das, pet, (kerst)cd.
Een persoonlijk bericht: Een (kerst)kaart met een Engels of Pools berichtje en een fotootje van jezelf of je familie.
Wat niet: Geen flessen met vloeistof (omdat die kunnen leeglopen).

