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Bezoekje aan de drie huizen:
Maandagavond 12 december hebben we alle drie de huizen bezocht om daar de cadeautjes te brengen. Het
behoeft waarschijnlijk geen uitleg dat de kinderen er ontzettend blij mee waren! Ook de toilettassen die zo
goed gevuld waren, werd zeer gewaardeerd. Al die proefmonstertje van geurtjes, make-up en toiletartikelen
vinden altijd gretig aftrek. Dank je wel Heidi, Jolanda en Ineke!
Alle kinderen kregen een zelfgemaakte kaart, gemaakt door Ria, waarop stond dat ze heel bijzonder zijn! En
dit werd ook heel erg gewaardeerd. De kinderen gingen de kaart bewaren, dat hebben we zelf gehoord.

Dank je wel Ria!
Kerstavondje:
Ons jaarlijks kerstuitje op donderavond 15 december bestond uit 3 gedeelten: Als eerste gingen we met
maar liefst 25 en 6 pedagogische medewerkers bowlen! Dat is leuk, want dan komt iedereen los en dat zie
je! Er werd ook nog heerlijke limonade geserveerd.

Nadat we hadden gebowld, zijn we naar een aparte ruimte gegaan, waar we naar hartenlust konden
gourmetten. Ook hier was het heel gezellig en de kinderen hebben allemaal goed gegeten hoor. Deze avond
waren ook Heidi en Rachelle aanwezig. Zodat zij ook op een ontspannen manier de kinderen leren kennen.
Het was wel leuk, want aan het einde van het gourmetten waren er al kinderen die graag wilden weten waar
de gameroom was… Dus als laatste zijn we naar de gameroom gegaan. Daar staan spellen als tafelvoetbal,
flipperkasten en computerspellen. Dit was even een heerlijk uitleven voor de kinderen! En uitrusten voor alle
pedagogische medewerkers.

Rachelle en Heidi

Alle begeleiders

Dagverblijf:
Op maandag 19 december hebben we het dagverblijf bezocht. Ook hier was Rachelle aanwezig en heeft ons
fantastisch geholpen! Want het was toch een sjouwen zeg, met liefde hoor, maar wel zwaar allemaal. Marjan
mocht niet 2 keer, maar liefst 3 keer het verhaal vertellen van Max Lucado. Na de eerste twee keren hebben
we een half uur pauze gehad en heerlijk thee gedronken in het kantoor van An, de hoofdbegeleider. De
kinderen waren van heel jong tot wat ouder (10-12 jaar) heel enthousiast over het verhaal, want ze
luisterden allemaal erg goed. Zo goed, dat zelfs de juffen dit heel bijzonder vonden. Alle kinderen kregen
een cadeaupakketje met snoep, én nog een zakje snoep én een Disney figuurtje via Jort van AH Den Haag
gekregen! Vooral Goofy werd erg gewaardeerd door de kinderen, want die was het grootst!

Hoera! Ieder kind is waardevol en uniek gemaakt!
Dit was het thema van het verhaal dat ik heb mogen vertellen. Het is ontzettend leuk om te mogen doen en
als alle kinderen en juffen ervan genieten, gaat dit dubbel op. We waren blij dat we zo gastvrij werden
ontvangen en dat alle kinderen ontzettend blij waren van al die cadeaus! We danken God dat Hij ook deze
kinderen wil bereiken en wil zeggen dat zij waardevol zijn. Natuurlijk willen wij ook alle meestrijders in gebed
ontzettend danken voor hun meebidden, en hun bemoedigingen via telefoon en mail. En alle mensen die
een bijdrage hebben geleverd. En uiteraard (van de kinderen geleerd):’ 1-2-3- dank jullie wel! ‘ in koor! Wij
wensen iedereen ook een hele fijne Kerst toe en een voorspoedig 2012 met veel liefde voor elkaar.

