A BREAK 4 KIDS is een
stichting die in Nederland
uitstapjes organiseert
voor kinderen van 12-18
jaar, die niet thuis kunnen
wonen, maar in
opvanghuizen verblijven.

Soms staat zo’n opvanghuis bij u om de hoek !
Het gaat om kinderen die zijn misbruikt, verwaarloosd,
mishandeld, etc. Helpt u mee zodat zij tijdens deze uitstapjes even kind kunnen zijn ?
Alleen in een vreemd huis
Het is niet moeilijk uit te leggen dat geen één kind het leuk vindt om uit huis geplaatst te worden om
vervolgens in een opvanghuis terecht te komen. U moet zich voorstellen dat een kind in een vreemd
huis, met andere kinderen die zij niet kennen, komt. Het zijn normale woningen, waar gemiddeld 8 tot
10 kinderen per huis zitten. Er staan pedagogische medewerkers klaar om deze kinderen te helpen om
hun leventje zo normaal mogelijk door te kunnen brengen. Ze krijgen een vreemde, bijna lege
slaapkamer en voor de rest moeten ze alles delen. A Break 4 Kids bezoekt een kleine tiental huizen
en organiseert zo’n 7 uitstapjes per huis per jaar.

KERSTAVONDEN

Ook tijdens de Kerstvakantie organiseert de stichting diverse
Kerstavonden voor de kinderen. Een avond op een mooie locatie en
natuurlijk eten we gezamenlijk een lekker diner. Alle kinderen krijgen
een gevulde toilettas (= eigenlijk een cadeautas) cadeau.
REACTIE VAN EEN KIND: "WAUW, EN HET ZIJN NOG ALLEMAAL
BEKENDE MERKARTIKELEN OOK ZEG!"
EEN KIND VROEG ALS KERSTCADEAU OM EEN EIGEN WASHANDJE
EN HANDDOEK! ZE MOETEN IN HET OPVANGHUIS ALLES DELEN, EN
OOK DE HANDDOEKEN EN WASHANDJES !
De toilettasjes

De meisjes krijgen ook
een klein tasje met haaraccessoires en blingbling

JA, EEN WELKOM PAKKETJE

A Break 4 Kids spaart niet alleen voor de toiletartikelen voor de
toilettasjes, maar ook voor welkom pakketjes. Dit zijn pakketjes met
bijvoorbeeld shampoo, douche gel, tandenborstel/pasta, crème, kam
en een lekker geurtje. Als een kind nieuw in een opvanghuis komt,
dan is het toch geweldig dat er een mooi welkom pakketje voor
hem/haar klaarligt? Kijkt u a.u.b. regelmatig op onze website of ook
op Facebook, want daar staan regelmatig oproepjes. Wij zijn blij als u
contact met ons opneemt voor diverse toiletartikelen, wij komen het graag halen!

DAAROM SPAREN WIJ HET HELE JAAR DOOR !!

Wij zijn graag bereid om in kerken, verenigingen, bedrijven etc. verdere uitleg aan u te geven, mocht u dit willen.
Goed om te weten is dat wij een non-profit stichting zijn die bestaat uit vrijwilligers, zodat wij al het geld besteden
aan de uitstapjes, kerstavonden en de toilettasjes voor de kinderen.
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