SCHOENMAATJES
GEZOCHT

Leuven, 17 mei 2017
Aan de Directie,

Op 1 september 2017 zal de derde editie van de campagne Schoenmaatjes
van Edukans vzw opnieuw starten in de Vlaamse basisscholen. De campagne is
eenvoudig en jouw school en de kinderen kunnen gemakkelijk meedoen. Een
simpele schoendoos wordt een onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé kans
voor kinderen om écht iets te doen voor kansarme leeftijdsgenootjes wereldwijd.
Van jongs af aan worden ze solidaire wereldburgertjes.
Zo is het concept: kinderen in Vlaanderen vullen een schoendoos met simpele
schoolspullen, toiletartikelen en een stukje speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. Zo wordt een eenvoudige schoendoos een onvergetelijk
cadeau !
Meedoen is gemakkelijk !
Vorig jaar hebben meer dan 2000 kinderen een goed gevulde schoendoos
ingeleverd voor de kinderen van de afgelegen scholen in Katanga, in RDCongo.
Wil jij ook Schoenmaatjes organiseren, op school of zelfs in je buurt? Of
misschien in de jeugdvereniging ? Ontdek hoe je samen kinderen in
ontwikkelingslanden blij kunt maken met een bijzonder persoonlijk cadeau.

1. Bestel de folders in september en meld je school of klas aan

We sturen je school in september een informatiepakketje op: Wat is
Schoenmaatjes precies en hoe vul je een schoendoos? Wat gebeurt er met de
schoendoos en voor welke kinderen? Edukans heeft een folder waarin je van
alles te weten komt over hoe Schoenmaatjes werkt. Ook voor de ouders. Er zijn
ook gratis standaard schoendozen. Zo krijgt elk kind een even grote doos.
2. Versier en vul de schoendozen
De kinderen versieren alleen of in groep een doos en stoppen er goede
spulletjes in die een kind in een arm land goed kan gebruiken om blij naar school
te gaan. Dit gaat van schriftjes en pennen tot een tandenborstel, zeep en een tof
speelgoedje of knuffel. De kinderen leren zo over solidariteit en worden kleine
wereldburgertjes.
3. Verzamel de schoendozen.
De schoendozen gaan op een verre reis per schip en over de weg. Vorig jaar zijn
ze uitgedeeld in de afgelegen scholen in Katanga, in RDCongo. Voor het
transport vragen wij een bijdrage van 5 euro per schoendoos. Hoe dat precies
verloopt vertellen we u later. Ouders die het echt moeilijk hebben kunnen op een
andere manier meedoen. Alle bijdragen komen terecht bij een fonds in de Koning
Boudewijnstichting. Dat is transparant en veilig.
.
4. Lever de schoendozen in!
De school kijkt eerst even na of de schoendozen gelijkmatig en ook veilig gevuld
zijn. Kijk in de folder wat zeker niet mag ontbreken. Er wordt een lijst met
deelnemers doorgegeven aan WereldMissieHulp. Zij nemen in december met u
contact op om een datum af te spreken om alle doosjes op te halen. Zij
verzorgen ook het transport naar Afrika. Edukans werkt met lokale partners die
alles ter plaatse opvolgt en tot bij de kinderen brengt. Dat alles is te volgen op de
Edukans website. Zo zien kinderen hoe hun schoendoos een leeftijdsgenootje
erg blij maakt.
Kan je niet wachten om meer te weten? Bekijk de acties van vorig jaar op de
website www.edukans.be/schoenmaatjes. Al vroeger geïnteresseerd ?
Mail naar :
Adres:

info@edukans.be of parel.degeest@edukans.be
of tel. naar 016/60.09.43 of 0475/98.03.92
Edukans vzw: - Zevenkerken, 4 te 8200 Brugge (hoofdzetel)
- Kerkstraat, 92 te 3010 Leuven (kantoor)

Met vriendelijke groeten,

Parel De Geest
Campagnecoördinator Schoenmaatjes

