
Maak een kind blij in Corona�jd,
vul of sponsor een Tas vol verrassingen
voor deze Toppers en meld u aan bij:

Lisa Bouw van JES Rijnland
E: L.Bouw@jesrijnland.nl
T: 06 - 28 49 10 16

Paula van Kalmthout van De Bakkerij
E: info@debakkerijleiden.nl
T: 06 - 46 50 18 63



Of via De Bakkerij:

Paula van Kalmthout

E: info@debakkerijleiden.nl

T: 06 - 46 50 18 63

We leven nu in een �jd die niemand hee�
voorzien. Voor iedereen hee� de Corona�jd
impact: jong, oud, rijk, arm, ziek of gezond.
Voor de een meer dan voor de ander.
Ook voor de kinderen zijn de maatregelen een
hele opgave om je aan te houden, maar … er
zijn verschillen. Bij het ene gezin is er meer
ruimte om te bewegen in en om het huis dan
bij het andere. Zijn er meer (financiële) mid-
delen, meer op�es om op een laptop of Ipad te
werken, meer mogelijkheden in begeleiding
dan bij anderen.

S�ch�ng Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland
zet zich via aanvullende programma's in voor
gelijke rechten en kansen voor kinderen en
jongeren van 0 tot 18 jaar in onderwijs en
samenleving.
Nu de scholen en naschoolse sport-, spel- en
muziekac�viteiten s�lliggen hee� JES samen
met De Voedselbank een groep gezinnen in
kaart gebracht en willen Diaconaal Centrum De
Bakkerij, JES Rijnland en De Voedselbank deze
kinderen een hart onder de riem steken door
hen te verrassen met een TAS voor TOPPERS!

Vanwege de hygiëne zijn wij op zoek naar
nieuwe spulletjes om in de tas te doen.

U kunt ook een tas sponsoren

U kunt deze ac�e ook financieel ondersteunen
via rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065
t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden
o.v.v. Tassen voor Toppers. Dan zorgen wij dat uw
dona�e omgezet wordt in leuke verrassingen.

Een tas vol plezier
voor kinderen in Corona�jd

TASSEN
TOPPERSvoor

Voor buiten:

• Springtouw
• Bellenblaas
• Stoepkrijt
• Catchbalset
• Frisbee
• Jongleerballen
• Hoepel

Voor binnen:

• Kleurboek
• Kleurpotloden/s��en
• Bakmix cake, taart,

muffinmix e.d.
• Leesboek
• Vakan�eboek
• Woordzoekboekje,

denkspelletjes
• Legpuzzel
• Gezelschapsspel
• Klei
• Pop
• Schaar, lijm, etc.
• Loombandje
• Blokken
• verf en schildersdoek

Stree�edrag voor de
inhoud van de tas is
ca. € 15,-

Hoe gaat het in zijn werk?

• U kunt zich tot 17 april telefonisch of per e-
mail aanmelden bij Lisa Bouw van JES Rijnland
of Paula van Kalmthout van De Bakkerij.

• Zij vertellen dan voor welke lee�ijdscategorie
u gevraagd wordt spulletjes te verzamelen
(richtbedrag ca. € 15,-).

• U kunt dat alleen doen, maar het kan ook
samen met buren, vrienden of familieleden.

• Zodra u de spulletjes verzameld hebt, gee� u
ons telefonisch of per mail een seintje en we
komen met een Tasje voor Toppers naar u toe
om uw bijdragen op te halen.

• De tassen worden nog aangevuld met wat
producten geschonken door enkele sponsors.

• JES Rijnland en De Voedselbank zorgen dan
vervolgens dat de tasjes bij de kinderen
terecht komen.

• We hopen de ac�e voor zo’n 625 Leidse
kinderen t/m de lee�ijd van 13 jaar eind april
af te kunnen ronden.

U kunt zich aanmelden bij:Lisa Bouw van JES Rijnland
E: L.Bouw@jesrijnland.nl
T: 06 - 28 49 10 16

Met onze hartelijke dank!


