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Functieomschrijving AB4K hoofdcoördinator kerstteam.
A Break 4 Kids zorgt dat er toilettassen zijn die tijdens de kerstavond aan de kinderen worden uitgedeeld.
Naast de toilettassen worden er meerdere setjes, pakketjes etc. gemaakt. Dit noemen we de kersttasjes.
Ook krijgt elk kind een mooie kerstkaart die door verschillende vrouwen gemaakt worden. Deze taken
worden gecoördineerd door verschillende coördinators. Jij ziet toe dat alles zo verloopt, dat alle kinderen de
juiste kersttasjes met inhoud krijgen.

Diverse praktische tips.
1. Welke coördinators zijn er?
2. Spaar zelf ook mee voor verschillende spulletjes.
3. Organiseer een dagdeel om alle kersttasjes in te pakken.
4. De kersttasjes aan desbetreffende personen geven.
1. Welke coördinators zijn er?
De kinderen vinden het helemaal geweldig om op de kerstavond een gevulde toilettas te krijgen, met de
diverse pakketjes, setjes en kaarten.
Dit zijn de coördinators (oktober 2015):
- AB4K coördinator toilettasjes. (Deze spaart voor ‘basis-’ gevulde toilettasjes)
- AB4K coördinator make up setjes. (Deze setjes van make up komen als extra bij de toilettasjes).
- AB4K coördinator bling bling. (Deze setjes bestaan uit sieraden en komen ook als extra bij de
toilettasjes).
- AB4K coördinator jongenspakketjes. (Speciaal voor de jongens worden er pakketjes gemaakt,
bestaande uit petten, pennen, sportsokken, potten met snoep, kaartspellen etc.).
- AB4K coördinator kerstkaarten. (Alle kinderen krijgen naast de toilettasjes en setjes/pakketjes mooie
eigengemaakte kaarten)
2. Spaar zelf ook mee voor verschillende spulletjes.
Natuurlijk kunnen de coördinators zelf voorzien in wat ze nodig hebben, maar wees op de hoogte hoe alles
loopt. Vraag hun regelmatig en help mee waar het nodig is. Het is goed als mensen via hun eigen socialmediakring de benodigdheden vragen, maar heel soms is het ook nodig om via Facebook van A Break 4 Kids
aandacht te vragen. Probeer natuurlijk ook in je eigen kring mee te sparen.
- Leg op Facebook uit waarom je de spulletjes spaart en voor wie. Mensen willen graag concrete
berichtjes lezen, ook op Facebook. Probeer zo duidelijk mogelijk te zijn. Noem het aantal kinderen,
sekse en voorbeelden van diverse toiletartikelen.
- Hou de mensen op de hoogte van de ontwikkelingen, zo hou je de belangstelling hoog.
- Attendeer mensen erop dat we geen ‘over-datum’ proefmonstertjes willen geven.
- Let wel op de privacy. Op Facebook zitten ook ‘foute mensen’ mee te lezen.
- Probeer zelf nieuwe ideeën te bedenken hoe je aan de spulletjes kunt komen.
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3. Organiseer een dagdeel om alle toilettasjes in te pakken.
Plan eind november een dag in om dit alles met zoveel mogelijke vrijwilligers allemaal in te
pakken. Begin hier vroeg mee, want je moet ook een locatie bespreken, en dit is moeilijk
vanwege alle naderende feestdagen. Wil je er ook rekening mee houden dat je een dag van tevoren alles al
klaar moet zetten, zodat iedereen op de ‘inpakdag’ op tijd kan beginnen met inpakken?
- Begin met het prikken van een datum en maak een gezellige uitnodiging die je stuurt naar zoveel
mogelijke vrijwilligers. (Vele handen maken licht werk!)
- Zoek een ruime locatie om alle spullen én alle mensen kwijt te kunnen.
- Probeer mensen te vinden die je meehelpen om alles klaar te zetten.
- Zorg voor voldoende inpakmaterialen, zoals plakband, cellofaanpapier, cadeaupapier, extra
toilet/cadeautasjes, stiften en papier (om op te schrijven wat er in moet staan) en houd er rekening
mee dat er ook opgeruimd moet worden. Dus denk aan vuilniszakken, doekjes etc.
- Dit is ook een dag dat de vrijwilligers elkaar eens ontmoeten, en dus is het leuk en nodig om gezellig
met koffie en wat lekkers deze dag te beginnen. Kijk of je mensen kunt vinden die iets lekkers willen
bakken en zorg voor voldoende cateraars. Let er ook op hoe je dit gaat geven, zijn er kopjes,
schoteltjes, vorkjes (voor de lekkernijen), of moet je dit zelf meenemen?
- Zorg dat je op deze dag een voorbeeld hebt klaarstaan van een ‘basis-’ toilettas voor zowel jongens als
voor meisjes.
- Maak foto’s van het voorbeeld en zorg dat die duidelijk hangen, zodat iedere vrijwilliger kan zien wat
er in een toilettas moet.
- Voorzie elke toilettas van een leuk labeltje met de juiste naam.
- Maak altijd reserve kersttasjes klaar (zowel voor jongens als meisjes).
- Zorg dat er een tafeltje klaar staat voor de coördinator kerstkaarten, deze kan dan de namen van de
kinderen op de kaarten schrijven.
- Overleg met je coördinators van Kerstkaarten, Bling bling, Toilettasjes, Make up en
Jongenspakketjes, wie wat meeneemt? Het is fijn als iedereen aanwezig is!
- Sluit af met een gezamenlijke lunch. Zorg ook voor de broodjes en cateraars voor de lunch.
- Maak foto’s van deze (twee) dagen, leuk voor op FB, zodat mensen hun gedoneerde spulletjes zien.
- En zorg natuurlijk voor een supergezellige dag!
4. De toilettassen aan desbetreffende personen meegeven.
Natuurlijk ben je van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. Het is ook voor jou leuk om te zien
hoe blij de kinderen met de kersttasjes zijn. Uiteraard is dit niet verplicht, overleg dit met het bestuur, zij
zullen een keuze maken welke vrijwilligers mee mogen, zodat A Break 4 Kids niet ‘over-’ vertegenwoordigd
is tijdens deze kerstavonden. We willen op de eerste plaats de kinderen een onvergetelijke avond geven.
- Het bestuur die geregeld de kinderen zal ontmoeten, krijgen deze tasjes met bijbehorende
setjes/pakketjes mee, zodat zij deze kunnen geven aan de kinderen tijdens de kerstavonden.
- Vanwege de privacy mogen niet zomaar ‘vreemde’ vrijwilligers mee naar deze kerstavonden.
- Het is handig om de kersttasjes aan het einde van de inpakdag mee te geven aan de desbetreffende
personen.

- Let wel: vanwege de welkompakketjes, die in mei worden gemaakt, kan er pas
gespaard worden vanaf juni voor deze toilettassen.
(Geef restanten aan de coördinator van de welkompakketjes)
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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!

Voorbeeld van een inpakdag

Alle spulletjes goed sorteren

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
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