Voorbeeld kersttoilettasjes en welkom pakketjes.
1. Goed gevulde kersttoilettassen (Sparen van juli t/m eind november)
A Break 4 Kids spaart elk jaar voor toiletartikelen, die we gebruiken om Kersttoilettassen en welkom pakketjes te
vullen. De kersttoilettasjes krijgen de kinderen tijdens een kerstavond. In deze tasjes zitten ook de make up- en
bling bling setjes voor de meisjes bij. Bij alle kersttoilettasjes voor de jongens zit een jongenspakketje. (Deze setjes
en pakketjes worden gemaakt door de betreffende coördinatoren en zijn klaar op de vrijwilligersdag, zodat deze bij
de ‘basis kersttoilettasjes’ gedaan kunnen worden)
Op de vrijwilligersdag zullen alle tasjes worden ingepakt op een gezellige manier. Het is tevens een dag dat alle
vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten tijdens het koffie drinken en als afsluiting van de morgen zal er samen worden
geluncht.
Er zal vanuit een ‘basis toilettasje’ verdere artikeltjes worden toegevoegd, zodat het een prachtig kerstcadeau voor
alle kinderen zal zijn. Alle tasjes zullen ook worden voorzien van zelfgemaakte kerstkaarten, die door verschillende
vrijwilligers gemaakt zijn. Dan zijn de tasjes helemaal klaar om tijdens de kerstavonden aan de kinderen gegeven te
worden!
Inhoud van een ‘basis kersttoilettasje’ voor meisjes:
1. Shampoo
2. Crèmespoeling
3. Douchegel
4. Bodylotion
5. Tandpasta/borstel
6. Geurtje
7. Kam/borstel
8. Haarlak
9. Spons
10. Haar accessoire
11. Proefmonsters
12. Bling bling setje
13. Make up setje
14. Kerstkaart
15. Gedoneerde extra’s

Inhoud van een ‘basis kersttoilettasje’ voor jongens:
1. 2 in 1 (Body & Hair)
2. Tandpasta/borstel
3. Gel
4. Geurtje
5. Crème
6. Kam
7. Spons
8. Handdoek/washandje
9. Toilettas
10. Proefmonsters
11. Jongenspakketje
12. Kerstkaart
13. Gedoneerde extra’s

2. Welkom pakketjes (Sparen van januari t/m eind juni)
Na de kerstdagen zal er gestart worden met het verzamelen van spulletjes voor de welkom pakketjes, deze worden
medio juli aan de huizen geschonken. Deze pakketjes zijn voor kinderen die nieuw in een opvanghuis komen wonen.
Er zal naast de inhoud ook een bemoedigingskaart voor de kinderen inzitten.
De inhoud van een welkom pakketje is:
1. Twee handdoeken; twee washandjes
2. Douchegel
3. Shampoo
4. Tandpasta/borstel
5. Crème
6. Kam/borstel
7. Geurtje
8. Gedoneerde extra’s

