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artikelen wat we nog nodig hadden. Geweldig toch? Dank
jullie wel allemaal, zonder jullie was dit niet te doen!
Omdat wij een non-profit stichting zijn wordt ook al het
geld besteed aan de kinderen. Alle vrijwilligers en bestuur
werken belangeloos mee om deze kinderen eens wat
extra’s te geven. Maar het is een top salaris bij het zien van
het slagen van zo’n actie!

Het is elk jaar weer een enorme klus maar zo ontzettend
leuk om te doen. En dit jaar ging het veel gemakkelijker
dan voorgaande jaren omdat…
We nu bij de opslagplaats ook een ruimte hebben om in te
pakken. Voorgaande jaren werden de spulletjes her en der
opgeslagen en mochten we in Katwijk alles inpakken. Vorig
jaar heeft Piet voorgesteld om de spulletjes in
Noordwijkerhout bij de voedselbank op te slaan, omdat er
ook tevens een ruimte is om alles in te pakken.

We willen Anita, de Cardsisters Elles, Trien en
Karin, Lammie, Nadica en Carla bedanken voor het
maken van de setjes, kaarten en kaartpakketjes.
Het is natuurlijk helemaal geweldig als er zo’n
mooi cadeautje in jouw kerstpakket zit!
Het is tevens heel handig dat we ook alle
pakketten kunnen laten staan want het staat
niemand in de weg! We huren dan een busje voor
24 uur en kunnen alles inladen om naar het
restaurant te rijden, super handig allemaal. Dus
bedankt Piet voor deze hele handige tip!

En inderdaad, het scheelt zoveel werk! Neem alleen het
aantal ritjes met de auto maar. Nu staan alle spulletjes op
de goede plek. En zo kan alles op vrijdag klaar gezet
worden, zodat zaterdag verschillende vrijwilligers
meehelpen om alles in te pakken.

We willen ook apart nog even Carla bedanken voor het
maken van haar make up setjes. Het was best heftig omdat
juist in deze tijd haar oma overleed die heel veel voor haar
en haar familie betekende. Geweldig Carla, dat je toch hebt
doorgezet met hulp van Loes en Annemieke, bedankt
allemaal!

Het is ook beter omdat alles nu beter is te overzien. We
zijn met minder vrijwilligers maar zijn eigenlijk net zo snel
klaar!? Het is fijn dat het zo kan want voor iedereen is het
ook prettig om zaterdagmiddag weer vrij te zijn.
Omdat het allemaal anders ging, besloten we ook maar
gelijk het begin te veranderen omdat lunchen er nooit echt
van kwam. We begonnen dus met een heerlijk ontbijt.
Gezelliger, intiemer en lekkerder ! Dit jaar waren
Desiree, Lammie, Nadica, Riccardo & Miranda en Wytze &
Marjan van de partij!
En wat was er dit jaar ook veel zeg, gelukkig maar!
Vanwege twee interviews in het Algemeen Dagblad kregen
we ook veel aandacht en werden vele donaties gegeven
waar we heel blij mee waren.

En toen was het dan eindelijk zover: Kerst4Kids!
Het blijft zo leuk om dit te mogen meemaken. De
kinderen genieten ervan. Sommige kinderen zijn
zelfs nog nooit in een restaurant geweest! En
omdat in zo’n all you can eat restaurant alles is,
kunnen de kinderen eindeloos alles eten wat ze
maar willen. Natuurlijk worden er vele nieuwe
gerechten uitgeprobeerd. En gelijk hebben ze, dit
doen we tenslotte maar één keer per jaar!

Het is leuk om na deze leuke avond de bedankjes te
krijgen in de vorm van kaarten, veel lekkers, bloemen,
kerststukjes, waarvoor we de begeleiders willen
bedanken. Dit zijn kaarten om te bewaren hoor, want elk
blij kind is voor ons een kerstcadeau!
We vonden onderstaand bedankje in de vorm van een
gedicht echt lief en om in deze update te herhalen.. Dank
je wel Monique, echt leuk gedaan hoor! Nu nog een
muziekje erbij? 

RUGTASSEN!

U kunt contact opnemen met A Break 4 Kids
via 0252-341164 of info@abreak4kids.nl
We zijn geopend van maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 15.00 uur.

Via het oproepje voor rugtassen op Facebook
kregen wij verschillende leuke reacties. Er waren
mensen die geld overmaakten via ons IDEAL
button op de site maar ook mensen die rugtassen
schonken. Zo hebben we zelf van een lieve familie
in Zoetermeer zelfs vier nieuwe rugtassen mogen
ontvangen. De grote klapper kwam van ene
Mevrouw T (zij wil graag anoniem blijven) die
samen met haar vader geld schonk om zo álle
tassen die we nog nodig hadden konden kopen!
Het geld wat hiervan weer overbleef hebben we
besteed aan toilettassen voor de jongens en vele

