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Kleding

Ook dit jaar kunt u uw tweedehands kleding weer bij ons kwijt. De kleding is bestemd voor de kinderen
van Aksza en de bejaarden van Siloam. Ook de medewerkers van zowel het kindertehuis als het
bejaardentehuis mogen putten uit de kledingvoorraad. De medewerkers moeten het doen met lage
salarissen, wat op deze manier aangevuld wordt met gratis kleding.
Kleding die overblijft wordt verkocht voor € 1, per stuk. Dat is fijn voor de mensen in de regio die geen
of weinig budget hebben voor kleding. Tegelijk is de opbrengst winst voor Aksza.

Er is kleding nodig in alle soorten en maten en voor alle leeftijdsgroepen. Kleding moet schoon en heel
zijn! En voor de tieners als het kan ook een beetje modieus.

Ook zijn er altijd schoenen nodig! Vooral kinderschoenen omdat kinderen er snel uitgroeien en omdat
kinderschoenen snel verslijten. Heeft u nog schoenen over, verkoop deze dan niet tweedehands, maar geef
ze weg aan een kind dat in de winter graag met warme voeten naar school wil!

U kunt uw spullen in de hal van de Eudokiakerk brengen op:

Donderdagmiddag 6 november van 15.00 uur tot 16.00 uur
en

Donderdagavond 6 november van 19.30 uur tot 20.30 uur
en

Vrijdagmorgen 7 november van 8.00 uur tot 11.30 uur

Tijdens de kledinginzameling hebben we veel hulp nodig. De
kleding moet gesorteerd en opgevouwen worden. En vervolgens
moeten de (zware) zakken opgestapeld worden zodat ze klaar staan
voor het transport. Op alle hierboven genoemde tijdstippen kunnen
we handen gebruiken! Wilt u het even laten weten als u komt
helpen? Opgeven kan bij Renate van der Velde (renate@mp23.nl).
Bij voorbaat hartelijk dank!



Rookworsten

Tegelijk met de kledinginzameling gaan we ook weer rookworsten verkopen! De prijzen zijn als volgt:

€ 2,50 per stuk of € 10, voor vijf stuks.

De rookworsten worden geleverd door slagerij Mastenbroek uit Epe. Deze kwaliteit vindt u in de
supermarkt niet! De rookworsten kunnen ingevroren worden, dus bestelt u zoveel u wilt. Zo kunt u de hele
winter lang lekker genieten van heerlijke rookworsten. De rookworsten zijn volledig glutenvrij!

U kunt de rookworsten bestellen door een email te sturen aan Renate van der Velde (renate@mp23.nl).
Vermeld daarbij de volgende gegevens:
 hoeveel rookworsten u wilt bestellen
 uw naam, adres en telefoonnummer
Telefonisch bestellen kan ook: 0383319395

De rookworsten kunnen worden opgehaald in de Eudokiakerk tijdens de
kledinginzameling. De rookworsten moeten bij het ophalen contant betaald
worden!

Colofon

Steun Christenen Buitenland
p/a Marinus Postlaan 23
8264 PB Kampen

Telefoon: (038) 331 93 95
KvK nummer 05063257
Website: www.scbkampen.nl
Email: tieno.renate@gmail.com

Giften zijn welkom op:
bankrekeningnr.
NL98RABO0331257947
t.n.v. Stichting SCB

De bestuursleden van de SCB zijn:

Tieno en Renate van der Velde
Greetje Gnodde
Jaap en Annie Klumpje
Giesanne Postema

Kaartverkoop

Tijdens de kledinginzameling verkoopt Annie Klumpje
haar eigengemaakte kaarten. De prijzen zijn als volgt:
€ 1,25 per stuk, of
€ 5, voor 5 kaarten




