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Korte functieomschrijving AB4K coördinator bling bling setjes.
Jij vindt het leuk dat er diverse spulletjes worden verzameld om daar bling bling setjes van te maken. Je
gaat proberen zoveel mogelijk bling bling spulletjes die op elkaar afgestemd zijn te sparen en hiervan een
setje te maken. Deze setjes worden op de dag van inpak bij de toilettassen gedaan. Wij zouden (als dat
mogelijk is) het fijn vinden als jijzelf hier ook bij aanwezig kunt zijn. De bling bling setjes krijgen de
kinderen bij de Kersttoilettassen tijdens de Kerstavonden.
Diverse praktische tips:
1. Creatief bezig zijn om bling bling te verzamelen.
2. Doe oproepjes via Facebook.
3. Bling bling setjes verzorgen.
4. A Break 4 Kids heeft hier haast geen geld voor!


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
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