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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

 
 

 

 

 

Datum:   6 december 2019 

Kenmerk: 192000137/GSN 

Betreft:  Voedselbank en sponsoractie voor Kenia 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals ieder jaar zullen we ook dit jaar weer een inzamelingsactie doen voor de voedselbank.  

We willen u vragen om uw zoon of dochter vanaf maandag 9 december tot en met uiterlijk 

woensdag 18 december een paar verpakte houdbare producten mee naar school te geven 

(koffie, thee, rijst, suiker, jam, chocola, koekjes enz. zijn van harte welkom). Op donderdag 19 

december zal de Voedselbank de hopelijk goedgevulde kratten op komen halen, zodat deze 

nog verdeeld kunnen worden voor de kerstdagen.  

Wij willen u vriendelijk vragen om - indien mogelijk - uw medewerking te verlenen aan het doen 

slagen van deze actie en uw kind een aantal producten mee te geven. 

Naast de inzamelactie voor de voedselbank, zijn er ook meerdere initiatieven voor 

sponsoracties. De leerlingen van 3 havo zullen tijdens de mentorenspreekavond/dag van 9 en 

10 december heerlijke zelfgebakken taarten verkopen voor de Divinity Foundation  in Kenia 

(www.divinityfoundation.com). Deze foundation zet zich onder andere in om leerlingen te 

voorzien van schoolbenodigdheden, o.a. ook aan meisjes in het rescue centre (dit is een plek 

waar meisjes worden opgevangen die gered zijn van besnijdenis). Daarnaast zetten zij zich in 

voor getraumatiseerde kinderen en geven zij humanitaire hulp. Het zou fijn zijn als u voor, 

tijdens of na uw gesprek met de mentor bij zou willen dragen aan ondersteuning van het 

onderwijs in Kenia door een heerlijk stuk cake voor 1 euro en taart voor 2 euro te kopen. Neemt 

u vooral een bakje mee als u het banket mee naar huis wilt nemen. U kunt gepast of met pin 

betalen.  

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding en de mentoren van 3H, 

 

Marike Kruize 

Coördinator 345 havo 

Myrthe van de Giessen 

Conrector havo a.i. 

http://www.divinityfoundation.com/

