Krabbendijke, 30-10-2017
Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen van de Zevensprong,
Betreft: inzamelactie voor de voedselbank
De economie van Nederland zit in de lift! Na jaren van financiële tekorten komt demissionair
minister Dijsselbloem zelfs met een miljoenenmeevaller. Dit zijn positieve berichten waar
(bijna) alle Nederlanders profijt van hebben.
Toch is er een groep Nederlanders die financieel niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien.
Deze groep mensen heeft een basisbedrag per huishouden per maand van €120,Dit zorgt ervoor dat er niet genoeg geld overblijft om normaal te kunnen eten. Lees: de
basisproducten als brood, groente, zuivel en granen.
Als school vinden wij het onze christelijke plicht om deze mensen (tijdelijk) te helpen.
Daarom organiseren we gedurende de maand november een i nzamelactie voor de
voedselbank.
Vanuit onze kernwaarden 'identiteit' en 'samen', lijkt ons dit een prachtig voorbeeld van
betrokkenheid en naastenliefde voor onze medemens.
In de loop van deze week wordt de inzamelactie in alle groepen geïntroduceerd. We willen
kinderen oproepen om rond te vragen, acties te organiseren en de producten mee naar
school te nemen.
In iedere klas staat vanaf 2 november een leeg krat waar de leerlingen, bij aanvang van de
les, de producten kunnen achterlaten.
Op woensdag 29 november, de dankdag voor gewas en arbeid, willen we de actie afsluiten.
In de kerk willen we God dan danken voor alles wat Hij ons geeft. Hoe treffend is het dan om
vanuit die dankbaarheid iets weg te geven aan anderen!
De producten die kunnen worden ingeleverd zijn als volgt:
- appelstroop
- ontbijtkoek
- brinta

-macaroni
-thee
-koffie

-soep

Verder absoluut geen rijst of blikgroenten, want de voedselbank heeft contacten met een
fabrikant die deze spullen aan hen geeft.
Mocht u vragen hebben over deze actie, neem dan contact op met meester Marnix.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Team de Zevensprong
(Bron: https://voedselbankennederland.nl/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket/)

