
Je kunt met heerlijke producten actie gaan voeren, 
denk aan bakkersproducten zoals ontbijt- of 
kruidkoek of aan snoeprollen. 

Producten

Met elkaar willen we gaan actievoeren  
voor de straatkinderen in Georgië.  
Doen jullie ook mee? 

Op de website lcjactie.nl kun je bestelformulieren 
vinden en via doemee@lcj.nl kun je de bestelling 
doorgeven. 
 
De opbrengst kun je overmaken naar:  
NL60RABO 0104205008 
ten name van ‘Landelijke Actie’.

Hebben jullie vragen of opmerkingen, hebben jullie 
bij het één of ander hulp nodig, mail gerust naar: 
kinderacties@lcj.nl.  
Wij staan klaar om jullie te helpen!

Tot slot

We wensen jullie heel veel zegen en succes toe met 
het uitvoeren en het begeleiden van deze actie op jullie 
zondagsschool / kinderclub! 

 

Groetjes,  
Alette, Janienke en Henriëtte

Voor €12,- deel je een week lang  
jouw boterhammen met een kind  
uit Georgië en kan een juf of  
meester onderwijs geven.

Start
Zoals bij de meesten wellicht bekend is, gaan we  
weer een actieseizoen van het LCJ tegemoet! We hopen 
dat jullie door het lezen van deze flyer enthousiast worden 
om aan de slag te gaan. Want heel veel hangt af van jullie 
aansturing☺. Wij hebben al veel voorbereid, zodat jullie 
niet veel tijd kwijt zijn met het houden van een actie. 

Actie !

Help de straatkinderen  
in Georgië!



Naast deze flyer vind je in dit pakket materialen  
om een mooie actiestart te organiseren.  
 
Er zitten kluskaarten in en je kunt een Georgisch  
huisje maken (voor elk kind).  
Op lcjactie.nl kun je nog meer aanvullingen bij het 
kinderpakket vinden, zoals een powerpoint, nog  
meer werkjes en andere actie-ideeën. 

Met deze landelijke actie willen we geld 
ophalen voor Kom over en help, zodat 
straatkinderen in Georgië opgevangen 
kunnen worden in een dagopvangcentrum. 
Met de helft van de opbrengst van de 
landelijke actie kunnen we heel concreet 
bijdragen aan de toekomst van deze 
straatkinderen. De andere helft van de 
opbrengst is voor het werk van het 
LCJ onder kinderen en jongeren 
in Nederland. Helpen jullie 
als zondagsschool of 
kinderclub mee? 

Wat kun je doen?

Vraag je moeder, opa, tante of 

buurman of je een klusje kunt doen. 

Vraag of je er geld mee mag verdienen 

zodat de straatkinderen in Georgië 

naar het dagopvangcentrum kunnen. 

Klusje gedaan? 

Streep het bedrag af dat je gekregen 

hebt. Maak zo heel je kaart vol en 

lever het geld in bij de leiding. 

Succes! 
Denk aan klusjes als: 

• Tafel afruimen 

• Grasmaaien 

• Glas wegbrengen

• Boodschappen doen 

• Auto wassen 

• Stofzuigen 

…. en wat je maar 

verzinnen kunt! 

Help door jouw klusjes de 

straatkinderen in Georgië!
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Pakket
Doel Actie

Bouwplaat
Graag dit verhaaltje aanpassen in: De mensen op de bouwplaat komen uit Georgië. Veel kinderen leven daar in moeilijke omstandigheden. Ze hebben 

bijvoorbeeld ouders die niet goed voor hen (kunnen) 
zorgen en ze leven veel op straat. Graag willen we geld ophalen voor deze straatkinderen. 

Voor €12,- deel je een week lang jouw boterhammen 
met een kind uit Georgië en kan een juf of meester 
onderwijs geven. Help jij ook mee?

Bijdragen aan deze actie?Maak uw donatie over naar: NL60 RABO 0104 2050 08t.n.v. Landelijke actie

Met deze kluskaart kunnen de kinderen 
aan hun moeder, opa, tante of buurman 
vragen om klusjes te doen. Een volle 
kaart levert € 20,- voor de actie! 

Klusjes

Bijgevoegd vinden jullie één 
cadeautje uit Oost-Europa,  
deze krijgen jullie als beloning  
voor alle kinderen als er actie  
wordt gevoerd. 

Cadeau


