Secret Santa actie van SVG
Wij willen lichtpuntjes zetten in de donkere wintermanden voor mensen die het even niet zo
makkelijk hebben. Daarom heeft Samen voor Goud een bijzondere kerstactie bedacht: “Wij willen
Leger des Heils verrassen met cadeautjes voor hun cliënten, met name mensen van de nachtopvang
en de herstart”. Nu zijn wij opzoek naar enthousiaste jongeren die een schoenendooscadeautje
willen pakken voor deze kwetsbare Gouwenaren.
Je mag kiezen of je pakketje gaat aan een man, vrouw of kind* (ook gezinnen zitten in de
nachtopvang/herstart).
Hoe kan je meedoen:
1. Meld je aan op: https://forms.gle/fdBZesetLBEEoX7KA
2. Zoek een schoenendoos (bijvoorbeeld bij de schoenenwinkel vragen) en bekleed de
schoenendoos met cadeaupapier (beetje kerst/sinterklaasachtig is leuk
)
3. Kies de ontvanger: 1: man 2: vrouw 3: volwassen (gender maakt niet uit). 4. Kind (meisje) 5.
Kind (jonge) 6. Kind (gender maakt niet uit). Schrijf dit op de deksel.
4. Vul de schoenendoos met cadeautjes, bijvoorbeeld een mooie mix uit het volgende:
-warme muts, sjaal of handschoenen
-warme sokken (nieuw)
-hygiëne artikelen bijvoorbeeld: zeep, shampoo, crème, deo, gel, tandpasta, douchegel,
tandenborstel, borstel o.i.d.
-washandje, handdoek
-iets lekkers (let op houdbaarheid) zoals koekjes of chocola
-schrift, potloden
-knuffel
-spelletje, boekje
-zelfgemaakte dingen zoals: zelfgebakken koekjes (goed verpakt en minstens 3 weken
houdbaar), gebreide muts, sjaal of handschoenen, zelfgemaakt bordspelletje
-kaartje met een lieve groet (zet er niet je achternaam, telefoonnummer of adres op,
voornaam mag). Hou er rekening mee dat er mensen met verschillende achtergronden zijn,
dus hou je groetjes “neutraal” (bijvoorbeeld geen religieuze teksten) en luchtig (schrijf
bijvoorbeeld niet op dat je iemand “zielig” vindt).
Wat mag er niet in:
-tabakswaren, alcohol, messen, medicijnen, illegale voorwerpen
5. Breng je schoenendooscadeau bij Samen voor Goud langs. Dit kan in de week van 13 december
(ma, di, woe of do) tussen 9.00 en 17.00. Lokaal 304 (of heel lief bij de balie vragen of je het daar
achter mag laten).
Adres: Ons kantoor zit in de Goudse Waarden (school), Kanaalstraat 31, 2801 SH Gouda, lokaal
304.

Let op: tweedehands producten zijn natuurlijk ook welkom, let dan wel op dat deze in zeer goede
staat zijn en schoon.
*de kinderen zijn tussen 0 en 8 jaar.

