Samen in actie voor Oekraïne
De leerlingenraad van onze school heeft het initiatief genomen om een actie te organiseren
om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Hulp is ontzettend
hard nodig, want het aantal vluchtelingen en slachtoffers blijft maar toenemen.
Hulpverleners delen voedsel, dekens en medicijnen uit aan mensen die gevlucht zijn, maar
ook aan mensen die achterblijven in Oekraïne. Ze zorgen voor veilige plekken, safe houses,
waar mensen kunnen schuilen en zichzelf wassen. In grote gaarkeukens worden warme
maaltijden gemaakt die uitgedeeld worden aan de vluchtelingen. Ook is er speciale
aandacht voor moeders met (kleine) kinderen en voor weeskinderen. Er wordt geholpen bij
het organiseren van veilig transport om mensen in veiligheid te brengen. Via de link kan je
meer lezen over de noodhulp:
Noodhulp: waar en hoe - Giro555 - samenwerkende hulporganisaties
Wat heeft de leerlingenraad bedacht?
De leerlingen gaan samen met het team mooie Paasmandjes maken gevuld met
zelfgebakken koekjes, paaseitjes en voorjaarsplantjes. Deze Paasmandjes kunt u kopen voor
€ 5,- per stuk. De opbrengst van de verkoop wordt gestort op giro 555. Als we allemaal een
aantal Paasmandjes kunnen verkopen, krijgen we een flink bedrag bij elkaar. Hoe mooi zou
dat zijn!
Hoe gaan we het doen?
De bestellingen worden genoteerd op het bestelformulier. Dit moet uiterlijk dinsdag 29
maart weer terug zijn op school. Dan gaan we tellen hoeveel mandjes we moeten maken en
gaan aan de slag. De bestelling moet vooraf contant betaald worden. U krijgt een bewijs dat
u betaald heeft. En wie de meeste mandjes verkocht heeft, wint ook nog een mooie prijs!
We gaan koekjes bakken in de keuken, de bestelling plaatsen bij de bloemenveiling, eitjes
inkopen en hard aan het werk om de mandjes mooi in te pakken.
In de week voor de Pasen (maandag 11 april t/m donderdag 14 april) worden alle
bestellingen uitgedeeld en bezorgd.
De leerlingenraad rekent op een flinke bestelling! U doet toch ook mee?
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