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Wat gebeurt er met jouw schoenendoos in een 
verwerkingscentrum? 
Alle schoenendozen gaan naar verwerkingscentra in Nederland en 
België voordat ze naar de uitdeellanden gaan.  Daar wordt geke-
ken of de schoenendoos is gevuld volgens de richtlijnen uit deze 
folder. Waar nodig vullen we de doos aan. Dit alles om ervoor te 
zorgen dat ieder kind een gelijkwaardige en goed gevulde schoe-
nendoos ontvangt. Het is waarschijnlijk het eerste en misschien 
ook wel het laatste cadeautje dat de kinderen ooit zullen ontvan-
gen. Het is goed om te weten dat we de dozen controleren met 
respect voor jou als maker van de doos. We passen de doos alleen 
aan als het echt nodig is. Het is wel belangrijk dat de spullen ge-
schikt zijn voor de kinderen in het ontvangende land, daarom be-
houden wij het recht voor om bepaalde artikelen die niet geschikt 
zijn te vervangen. 

Bezoek eens een verwerkingscentrum!
Wil je een keer meehelpen in een verwerkingscentrum of een kijkje 
komen nemen? Je bent van harte welkom! De adressen en ope-
ningstijden zijn te vinden op de website.
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Contactadres Actie4Kids in België:
Patrizio en Boukje Giampietro
Zondereigen 30
B-2387 Baarle Hertog
Tel. 014-63 26 97
Email: fam.giampietro@telenet.be
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Een Actie4Kids schoenendoos: 
voor jou van mij
Wat goed dat je deze folder leest. Het is het begin van iets 
heel moois. Jij gaat iemand heel erg blij maken als je aan de 
schoenendoosactie meedoet. Op de wereld leven heel veel 
kinderen in moeilijke omstandigheden. Jij kunt er met een 
versierde en gevulde schoenendoos voor zorgen dat er een 
lach komt op het gezicht van een kind dat even zijn zorgen 
kan vergeten. Daar doe je het toch voor? Lees wel even goed 
in deze folder waarmee je een kind blij maakt, dan komt het 
allemaal goed.

 Zorg voor een normale maat schoenendoos, ongeveer de afmeting zoals op het plaatje. 
Want wij willen graag dat elk kind een even groot cadeau krijgt. Te grote schoenendozen 
moeten we helaas in het verwerkingscentrum vervangen door kleinere dozen. Versier de 
doos en het deksel of beplak ze met cadeaupapier (de doos niet inpakken).

Bedenk of je een doos wilt maken voor een jongen of een meisje en voor welke leeftijd: 
Kruis op de bon de juiste leeftijd aan: 2-4 jaar, 5-9 jaar of 10-14 jaar. Knip de bon uit en 
plak hem daarna bovenop de doos.

 Vul de doos aan de hand van de checklist hiernaast. Natuurlijk stop je alleen spullen in de 
doos die nog goed zijn en je zelf ook leuk vindt om te krijgen. 

Plak de doos niet dicht, maar doe er een (post)elastiek omheen. Scheur de geldenvelop 
los van deze folder. Vul het met €5,- voor elke doos die je hebt gevuld voor de transport- 
en organisatiekosten en plak het dicht. Wil je het geld liever overmaken, dan vind je de 
bankgegevens op de achterkant van deze folder. Noteer op de envelop hoe je de betaling 
hebt gedaan en stop hem onder het elastiek bovenop het deksel.

Lever de doos met de geldenvelop in bij de organisatie waarmee je aan de 
schoenendoosactie meedoet, of bezorg hem op één van de 65 inleverlocaties in Nederland 
en België.

Het is leuk om iets over jezelf te vertellen voor het kind dat jouw doos gaat 
ontvangen. Download de “Message in a shoebox”, vul het in en stop het 
in de doos. Je kunt natuurlijk ook een eigen kaart of leuke foto met wat 
informatie over jezelf in het Engels in de doos doen.

5

Hoe maak jij een kind blij met een mooi 
gevulde schoenendoos?
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Vernieuwde checklist

Hi! 
I would like to introduce 
myself to you!

For you,
from me  I am  years old. 
I live in  .

In my family, I have:  brothers  sisters  pets

When I have free time, I like to:

My favorite:

drink: 
 food: 

thing to play:  colour: 

I fi lled the shoe box because:

My personal message to you:

For you,For you,

My house looks like this:

This is what I look like:

In my family, I have: In my family, I have: 

My favorite:My favorite:

drink: drink: 

  Snoep of ander eten   Oorlogsspeelgoed

  Spullen met batterijen   Varkensknuffel 

  Deodorant

  Overbodig verpakkingsmateriaal

  Spullen die snel uitdrogen: stiften, klei, lijm en verf 

  Vloeibare producten, zoals bellenblaas en shampoo in verband 

met lekken

Zo vul je een schoenendoos:

  4 schriften   set kleurpotloden   stuk zeep

  3 pennen   3 potloden   tandenborstel

  gum (gom)   knuffel    tandpasta 
      en puntenslijper 

Vul dan de doos aan met spulletjes uit de voorbeelden hieronder 
totdat deze lekker vol is:

Schoolspullen: schrijfblok, etui, liniaal, kleurboek.

Speelgoed: pop, auto, jojo, springtouw, knikkers (vanaf 5 jaar), 
bal, muziekinstrument. Van dit duurzame speelgoed worden 
kinderen blij.

Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden.

Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, 
sokken, kunststof beker.

Je kunt spulletjes van jezelf in de doos doen, maar zorg dat ze goed en 
schoon zijn.

Wat mag niet in de schoenendoos?
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