
CADEAUTJES KONVOOI 2022

Tover een 
lach op hun 
gezicht



Het cadeautjeskonvooi brengt cadeautjes 
naar kinderen in afgelegen- en 
achter-standsgebieden in Oost-Europa. 
Met als centraal uitgangspunt: Kinderen 
Helpen Kinderen.

 Geven is eigenlijk nog leuker dan ontvangen. Hoe 
mooi is het om je kind deze waardevolle levensles te 
laten ervaren. Doe daarom mee aan Kinderen Helpen 
Kinderen en geef een kind dat opgroeit in extreme 
armoede een geschenk dat een leven lang bij blijft!

Hulp die aankomt
Sinds 2001 rijdt in december onze Duitse zusterclub 
mee in een konvooi met cadeaus. In de eerste jaren 
naar Roemenië, later ook naar Moldavië, Oekraïne 
en Bulgarije. Met als lading geschenken van en voor 
kinderen: afgelopen jaar wel meer dan 150.000! In 
2019 heeft 41 Club Almere 155 met haar stichting 
41Club Almere 155 Charity zich aangesloten bij het 
konvooi en was Kinderen Helpen Kinderen een feit.
Wij zorgen ervoor dat jouw cadeau op de juiste plek 



aankomt. Om te 
garanderen dat 
de cadeaus op 
het juiste moment 
in Oost-Europa 
aankomen, moeten 
ze uiterlijk vrijdag18
november ingeladen 

worden. Nederlandse kinderen zullen zo niet alleen 
kunnen genieten van het krijgen van cadeaus in de 
decembermaand, maar ook zelf de vreugde ervaren 
wat het is om te kunnen geven.

De kinderen vullen een lege schoe-nendoos met kleine 
cadeautjes en versieren die doos tot een schitterend 
cadeau. Om te helpen met ideeën over waarmee 
de doos gevuld kan worden hebben wij een aantal 
suggesties in deze folder. Alle spullen dienen nieuw 
of zo goed als nieuw te zijn en bij voorkeur houdbaar, 
kindvriendelijk en nuttig.

Gegarandeerd succes
	✓ Spelletje, dobbelstenen en kaartspellen
	✓ Stickers, jojo’s, teddy beren, speelgoedauto’s, 

tennisballen
	✓ Goede tweedehandskleren, zoals mutsen, 

handschoenen, sjaals, sportkleren
	✓ Toiletartikelen, zoals tandpasta en douchegel
	✓ Schilder- en schrijfgerei, schoolspullen, porte-

monnees, dagboeken, agenda’s, poëzie albums
	✓ Zoetwaren

Meer tips voor een geschenk vindt je op 
www.kinderenhelpenkinderen.nl



De cadeau-dozen zijn specifiek bestemd voor 
jongens of meisjes in 3 leeftijdscategorieën; 3-6 
jarigen (kleuters), 7-10 jarigen (kinderen) en 11-15 
jarigen (tieners). Je kunt er ook voor kiezen om een 
unisex geschenk samen te stellen (schrijf in dat 
geval een duidelijk plusteken tussen het woord 
meisje en jongen op het label). Nederlandstalige 
boeken, complexe spelletjes en elektronisch 
speelgoed zijn niet geschikt. Tweedehands kleding 
alstublieft alleen in zeer goede staat én schoon!

Let op!
Verpak jouw geschenken in een schoenendoos en 
pak de doos goed in met cadeaupapier. 
Je kunt de doos persoonlijk maken door een leuke 
kaart toe te voegen. Op de website staat ook een 
vriendenkaart, die je kunt downloaden en invullen. 
Op de achterkant van deze folder zijn drie labels 
mee gedrukt. Knip het label uit die past bij de leeftijd 
van het kind voor wie de ingepakte cadeaus zijn 
bestemd en plak deze zichtbaar op de doos. Als de 
geschenkendoos klaar is, kunt je deze inleveren op 
je school of bij een van de verzamelpunten in de 
buurt. Alle verzamelpunten zijn te vinden op onze 
website.



Kleuters
(3-6)

Kinderen
(7-10)

Tieners
(11-15)







Iedere bijdrage draagt bij!
	✓ Om de kosten van het transport en de tol te 

dekken vragen wij een bijdrage van € 2 per pakje. 
Je kunt dit contant bij het pakketje meegeven door 
een overboeking te doen.

Bankrekening
Stichting 41Club Almere
IBAN: NL83 ABNA 0431 5414 93
BIC:  ABNANL2A
onder vermelding van: “KONVOOI”

Donaties
Donaties kunnen ook door middel van overschrijving 
uitgevoerd worden.

Contact
info@kinderenhelpenkinderen.nl

Meer informatie
www.kinderenhelpenkinderen.nl

Kinderen Helpen Kinderen is een initiatief van: 
Stichting 41Club 155 Almere Charity ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder Nr. 81257597


