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Uitstapjesteam
blijft!

Meidenuitje

Uitstapjesteam blijft!

Melinda heeft een gezellig extraatje
voor de meiden georganiseerd. Het
was voor één meidenhuis en net
voor het Kerstdiner.

We zijn heel blij dat het
detacheringbureau Talisman te
Alphen a/d Rijn A Break 4 Kids
blijft meehelpen.

Uitdeeltjes!

A Break 4 Kids start in 2017 met het maken en
geven van “Uitdeeltjes”. Deze worden door Anita
Alle meiden werden eerst netjes
Loermans gemaakt. Bedankt Anita!
gekapt door kapster Jennifer, daarna
De uitdeeltjes zijn mini giftsets die zoals het
kregen de meiden een nagel-en
woord al suggereert worden uitgedeeld als een
make up behandeling, en als laatste
relatiebeheerder op bezoek gaat naar de huizen.
was er een High Tea voor de dames!
Er zijn uitdeeltjes voor de jongens en meisjes en
zo kan ieder kind een mooi cadeautje krijgen als
de huizen worden bezocht.
Er zitten 4 á 5 artikeltjes in een mooie verpakking.
Leuk voor de kids en de relatiebeheerders komen
natuurlijk niet meer met lege handen..

Ze moesten wel erg haasten om op
tijd te komen voor het Kerstdiner.

Wytze en Marjan hebben een fijn
gesprek gehad en ondanks de
veranderingen die er bij hun zijn,
blijven zij gewoon aan als het
uitstapjesteam.
Daar zijn wij heel blij mee, want
dan kunnen we met een gerust
hart op onze vertrouwde manier
doorgaan.

Deze gezellige dag (dan is er meer
tijd) wordt herhaald voor het andere
Het geeft ons ook de tijd om met
meidenhuis in de krokusvakantie.
een tweede uitstapjesteam te
beginnen.

In de volgende update




1ste kwartaal

Cardea
Februari uitjes
Social Media

Barbara vertelde dat zij zelfs ook
dit jaar weer een uitstapje gaan
sponsoren. Wat een geweldig
nieuws, zo aan het begin van het
nieuwe jaar. Thanks!!

Terugblik Kerst!
We willen ook via deze weg alle kinderen en begeleiders bedanken voor
alle mooie bedankkaarten. We bewaren ze natuurlijk allemaal!
Het waren zulke mooie geslaagde Kerstavonden die we mochten hebben
met de kinderen. Dat is mooi om op terug te kijken. En wat zijn alle kids
ontzettend goed voorzien van allerlei leuke spulletjes. Veel van de artikelen
zijn ook echt nodig, zoals de drogisterijartikelen.
Het was ook zo geweldig dat we dit jaar genoeg hadden om alle kinderen als
extra zo’n giftbox te geven. U kent ze wel, een mooie verpakking met
shampoo, douchegel en bodylotion of iets dergelijks erin. Soms staan ze
zomaar bij u in de kast?! Wilt u dit niet laten staan of zomaar wegdoen, want
wij kunnen dit heel goed gebruiken om het op de Kerstavonden aan de
kinderen te geven. Ze zijn er superblij mee en dat is logisch toch?
En dat alles in geweldige mooie Kerstdozen zat ingepakt was helemaal top!
De kinderen waren ook heel blij met hun Kerstkaart, made by our
Cardsisters!

Veranderingen
Er zal vanaf januari 2017 een nieuwe
‘update’, ‘vrijwilliger ..’ en ‘gebedsbrief’
worden gemaakt per kwartaal om zo meer
tijd voor de omgang met de kids te creëren.
Verder hebben we besloten om voor niet
meer dan honderd kinderen uitstapjes te
organiseren.
We willen in ons schoentje  blijven passen
en ergens een grens trekken.

