Superprestatie!
57 kinderen in de gemeente Montferland
krijgen een verrassingszak met cadeautjes.
De ABNAMRO kantoren ’s-Heerenberg, Dinxperlo en Ulft hebben voor alle kinderen tot
14 jaar een grote verrassing op vrijdag 2 december.
In de voorbereiding op deze actie heeft John Elschot
contact gezocht met de voedselbank Montferland om
meer te weten te komen over de voedselbank in de
gemeente Montferland. Ruim 40 gezinnen maken
gebruik van deze voorziening in Didam en ’sHeerenberg. Bij een gemiddeld besteedbaar inkomen
van € 40,00 per week voor een gezin is er geen geld
voor de “echte” leuke en lekkere dingen. Gelukkig
hebben
de
hulpklazen
van
deze
kantoren
samengewerkt om deze verrassing te realiseren.
Elk kind ontvangt een persoonlijke zak met een eigen gedicht die dankzij de hulpsinten Hans Hoytink en Mirjam Moorman is gerealiseerd.
De grote animator is zonder twijfel Cynthia Straub, zij
heeft met een healthy creditcard voor ieder kind de
inkopen bij de Action gedaan, als toetje werd de letter
toegevoegd. Cynthia toonde zoveel enthousiasme dat
zij via haar moeder de snoepfabrikant Katjes in ‘sHeerenberg wist te overtuigen om een stevige
snoepdonatie doen als een extra lichtpunt in deze
donkere dagen. Er is zoveel snoep geschonken dat de
resterende dozen naar de Voedselbank gaan om deze
met de kerstdagen te kunnen uitdelen.
Het inpakken op vrijdagavond 25 november werd
een gezellig samenzijn. Cynthia Straub, Annet
Kuster en Jan Geurts lieten zich van hun beste kant
zien door al vroeg te beginnen.

Hier is Cynthia samen met Annet de gedichten aan
het inpakken

Even later kwamen Karin Schepper en Yvonne
Verwaaijen er snel bij om de vaart er goed in te
houden

Ook hielp Marian de vrouw van John nog even mee.

Karin was blij met
elke extra hulp.

Rond 19.00 uur waren we met z’n allen klaar en trots poseren voor de foto.

Wat je met z’n allen toch een mooi resultaat kunt neerzetten. Volgende week vrijdag
2 december brengen Annet, Cynthia en John de kado’s naar hun bestemming.

