HELP MEE!
INZAMELACTIE VOOR VLUCHTELINGEN
Deze week steunen wij de vluchtelingen die iedere avond in Amsterdam aankomen
en opgevangen worden.
Omdat de opvang in Amsterdam op dit moment helaas gesloten is, zorgt de
Regenboog Groep voor de nachtopvang van de vluchtelingen, waarna zij de
volgende ochtend met de trein naar Ter Apel reizen.
Wij als school willen graag het goede werk van de Regenboog Groep
(http://www.deregenboog.org/) steunen en de vluchtelingen helpen.
Daarom organiseren alle derde klassen morgen (vrijdag 27 november) een
inzamelactie.
Doe je ook mee?

Hieronder zie je een lijst die de Regenboog Groep heeft samengesteld. Ze weten
het beste wat ze kunnen gebruiken en wat de vluchtelingen nodig hebben.
Op vrijdag 27-11-2015 zamelen de leerlingen, in de pauzes, alle spullen in op
school om ze na 16.00 uur naar de opvang locatie te brengen.
Doorzoek dus je kasten naar winterkleding en schoenen die je toch niet meer
draagt, je badkamer naar hotelverpakkingen.
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
De klassen 3 en hun mentoren

Verlanglijst VIA
-

-

geld (dat is eigenlijk belangrijkste)
Kleding
Graag alleen winterspul
kinderschoenen/ sportschoenen
kinderkleding (vooral vanaf maat 146)
winterjassen (vooral voor heren en kinderen vanaf
maat 146)
joggingbroeken (voor mannen en kinderen)
lange broeken
sokken, ondergoed (vooral voor mannen)
sjaals en regenponcho’s
herenschoenen/ sportschoenen maat 39 t/m 41
damesschoenen, sport maat 37 t/m 40
badslippers

-

Telefonica
opladers mobiele telefoon
oude werkende mobiele telefoons
beltegoed (lebora, is het meest gangbaar)

-

-

-

-

Voor bij de opvang
flesjes water
mueslirepen, noten, kleine zakjes chips
basis ingrediënten voor het bereiden van
maaltijden zoals, olijfolie, rijst, pasta, kruiden,
boter, zout en daarnaast ook koffie, thee,
koffiemelk, suiker
eten (vooral voor de reis naar Ter Apel)
pakjes drinken
broodbeleg (houdbaar)
wegwerp borden, messen, lepels

Hygiëne artikelen
kammen en borstels
doucheschuim en –shampoo (in hotel
verpakkingen)

kaarten met beperkt beltegoed, zodat mensen
even contact kunnen opnemen met thuisfront om
te zeggen dat ze veilig aangekomen zijn. Er is wel
Wifi aanwezig op onze locatie.

-

wegwerp scheermesjes
scheerschuim
tandenborstels en tandpasta
luiers
handdoeken

GRAAG INLEVEREN OP 27-11-2015 IN DE PAUZES OP SCHOOL

