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Functieomschrijving AB4K coördinator Welkompakketjes.
Jij zorgt er voor, dat er diverse spulletjes worden verzameld om daar Welkompakketjes van te maken. Er
zitten in een Welkompakketje diverse drogisterijartikelen voor de kinderen. Dit krijgen zij als ze nieuw in
een huis komen. Deze pakketjes zullen eind mei naar de huizen gebracht worden en in overleg met het
bestuur zal worden besloten wie ze gaat bezorgen.

Diverse praktische tips:
1. Creatief bezig zijn om deze toiletartikelen te verzamelen,
vraag of mensen eventueel een Welkompakketje willen schenken.
2. Doe oproepjes via Facebook.
3. Welkompakketjes verzorgen.
4. A Break 4 Kids heeft hier haast geen geld voor!

1. Creatief bezig zijn om deze toiletartikelen te verzamelen.
Als de kinderen nieuw in een opvanghuis terecht komen, ontbreekt het vaak aan de toiletspulletjes die ze
zelf niet hebben meegenomen. Denk daarbij aan shampoo, douchegel, tandenborstel/pasta en nog meer. Hoe
kom jij aan deze artikelen?
- Licht je familie, vrienden en collega’s etc. in, wellicht dat zij spulletjes willen geven.
- Breng mensen op het idee om mee te doen met deze actie. (De mensen willen heel graag, maar
moeten op het idee gebracht worden).
- Kijk op Markplaats of de website ‘Gratis’.
- Gebruik het A Break 4 Kids briefpapier om drogisterijen, groothandelaren aan te schrijven.
- Laat ook de drogisterijen, textielzaken en hotels weten dat je spaart.
- Hou de mensen op de hoogte van de ontwikkelingen, zo hou je de belangstelling hoog.

2. Doe oproepjes via Facebook.
Via Facebook kun je oproepjes plaatsen. Gebruik ook wat foto’s om mensen meer duidelijkheid te geven.
Sommige mensen vinden het een leuk idee om een pakketje te doneren. Mensen zijn namelijk heel
bereidwillig, maar ze moeten het wel weten!
- Leg op Facebook uit waarom je handdoeken en artikelen spaart en voor wie. Mensen willen
graag concrete berichtjes lezen, ook op Facebook.
- Uiteraard mag je oproepen om eventueel geld te willen schenken voor de toilettasjes.
- Let wel op de privacy. Op Facebook zitten ook ‘foute mensen’ mee te lezen.

3. Welkompakketjes verzorgen.
A Break 4 Kids wil graag ieder kind dat nieuw in een opvanghuis komt, een hart onder de riem steken,
d.m.v. een welkom- toiletpakketje. Dit is een pakketje met tandenborstel/pasta, handdoekje/washandje,
kam, shampoo, douchegel, crème, etc.
- Het is helemaal afhankelijk van wat er binnenkomt aan artikelen. Jij bepaalt zelf hoeveel er in
de pakketjes gedaan kan worden.
- Jij slaat de spulletjes op, en kijkt of er genoeg artikelen zijn om eind mei een dagdeel te plannen om de
pakketjes te gaan maken met een groep mensen. Laat het bestuur weten wanneer de pakketjes klaar zijn
om af te spreken wanneer en door wie de pakketjes bezorgd gaan worden.
- Het is leuk als er bij het pakketje ook een mooie kaart zit, waarin een bemoediging staat
voor een kind.
4. A Break 4 Kids heeft hier haast geen geld voor!
Omdat het doel van de stichting is: leuke uitstapjes met de kinderen te maken, spenderen we geen geld aan
handdoeken etc.
- Probeer zelf creatief te handelen om dit alles gratis te kunnen krijgen.
- Als mensen het maar weten, dan willen ze graag meehelpen.
- Ook kun je bedrijven, winkels of je vriendenkring vragen om mee te sparen. Laat ook hotels weten dat je
drogisterij artikelen spaart.
- Blijf er wel over waken dat jij als de hoofdsponsor (voor A Break 4 Kids) blijft fungeren, want
bedrijven willen ook heel graag hun ‘goeddoen’ naar zich toe trekken. Dit kan niet vanwege de privacy!
- Vergeet a.u.b. niet om de donateurs een feedback te geven, en te bedanken. Geef het ook door
aan de AB4K coördinator donateurlijst, zodat de donateurs bedankt kunnen worden en wij ook
een goed overzicht behouden.


HELP DE KINDEREN EN A BREAK 4 KIDS:

Het zorgvuldig waarborgen van de privacy van alle kinderen die in de opvanghuizen wonen!
Het is ons grootste belang om de kinderen een leuke tijd te gunnen tijdens de uitstapjes en ook tijdens een
Kerstavond. Dus het zou desastreus zijn als vanwege het nalaten van de privacy kinderen in gevaar worden
gebracht.
- Breng deze privacy steeds weer over op alle helpende handen, sta niet toe dat iedereen maar foto’s kan
maken, ook niet voor privé! Deze worden namelijk heel vaak privé (?) op Facebook gezet. We kunnen niet
alles checken en lopen daarom liever geen risico.
- Noem geen achternamen van de kinderen.
- Noem geen adressen van de huizen.
- Wees altijd alert op nieuwsgierige vragen.
- Wel leuk om foto’s te maken van iedereen die een klus doet voor A Break 4 Kids en dit op Facebook te
zetten.
- Mocht je enige twijfel hebben, schroom niet om het bestuur in te lichten en/of te vragen!
Tot slot:
 Ga de pagina van A Break 4 Kids ook liken op Facebook en probeer familie/vrienden te
enthousiasmeren dit ook te doen.
 Blijf altijd alert op de privacy van de kinderen!

We willen je heel veel plezier toewensen bij deze bediening. Het is fijn dat de kinderen mogen weten dat er
mensen van ‘buitenaf’ ook mooie, lieve dingen willen doen en laten zien aan deze kinderen, kinderen die
juist zo door de buitenwereld gekwetst zijn.
Ook wil A Break 4 Kids je hartelijk bedanken voor het meehelpen en dat je deze dingen wilt doen, zodat we
als stichting verder kunnen groeien om steeds méér kinderen te mogen bereiken.
Hartelijk bedankt,
Bestuur A Break 4 Kids

Voorbeeld kersttoilettasjes en welkom pakketjes.
1. Goed gevulde kersttoilettassen (Sparen van juli t/m eind november)
A Break 4 Kids spaart elk jaar voor toiletartikelen, die we gebruiken om Kersttoilettassen en welkom pakketjes te vullen. De
kersttoilettasjes krijgen de kinderen tijdens een kerstavond. In deze tasjes zitten ook de make up- en bling bling setjes voor de
meisjes bij. Bij alle kersttoilettasjes voor de jongens zit een jongenspakketje. (Deze setjes en pakketjes worden gemaakt door de
betreffende coördinatoren en zijn klaar op de vrijwilligersdag, zodat deze bij de ‘basis kersttoilettasjes’ gedaan kunnen worden)
Op de vrijwilligersdag zullen alle tasjes worden ingepakt op een gezellige manier. Het is tevens een dag dat alle vrijwilligers elkaar
kunnen ontmoeten tijdens het koffie drinken en als afsluiting van de morgen zal er samen worden geluncht.
Er zal vanuit een ‘basis toilettasje’ verdere artikeltjes worden toegevoegd, zodat het een prachtig kerstcadeau voor alle kinderen
zal zijn. Alle tasjes zullen ook worden voorzien van zelfgemaakte kerstkaarten, die door verschillende vrijwilligers gemaakt zijn.
Dan zijn de tasjes helemaal klaar om tijdens de kerstavonden aan de kinderen gegeven te worden!
Inhoud van een ‘basis kersttoilettasje’ voor meisjes:
1. Shampoo
2. Crèmespoeling
3. Douchegel
4. Bodylotion
5. Tandpasta/borstel
6. Geurtje
7. Kam/borstel
8. Haarlak
9. Spons
10. Haar accessoire
11. Proefmonsters
12. Bling bling setje
13. Make up setje
14. Kerstkaart
15. Gedoneerde extra’s

Inhoud van een ‘basis kersttoilettasje’ voor jongens:
1. 2 in 1 (Body & Hair)
2. Tandpasta/borstel
3. Gel
4. Geurtje
5. Crème
6. Kam
7. Spons
8. Handdoek/washandje
9. Toilettas
10. Proefmonsters
11. Jongenspakketje
12. Kerstkaart
13. Gedoneerde extra’s

2. Welkom pakketjes (Sparen van januari t/m eind juni)
Na de kerstdagen zal er gestart worden met het verzamelen van spulletjes voor de welkom pakketjes, deze worden medio juli aan
de huizen geschonken. Deze pakketjes zijn voor kinderen die nieuw in een opvanghuis komen wonen.
Er zal naast de inhoud ook een bemoedigingskaart voor de kinderen inzitten.
De inhoud van een welkom pakketje is:
1. Twee handdoeken; twee washandjes
2. Douchegel
3. Shampoo
4. Tandpasta/borstel
5. Crème
6. Kam/borstel
7. Geurtje
8. Gedoneerde extra’s
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