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Leonie, Lutske, Harmina en Emina voor War Child.

Voor school hebben we een opdracht gekregen over mileniumdoelen. We moesten een doel uitkiezen en voor
dat doel een poster of een t-shirt maken, je mocht het ook groter aanpakken en dat hebben wij gedaan. Wij
hebben voor het doel 'kindsterfte afnemen' gekozen.

Wij vonden het wel leuk om geld in te zamelen voor War Child. Omdat de kinderen daar geen kind kunnen
zijn door de oorlog. Wij hebben dit overlegt met school en dat mocht. We hebben aan familie en vrienden
mailtjes gestuurd om ons te helpen met ons doel. Ook hebben we een dag op school gestaan om geld in te
zamelen.
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Hier staan we op school met een tafel. Op de tafel hadden we allemaal informatie over War Child. Dit hebben
we van War Child gekregen. De scholieren konden geld doneren in een collectebus.
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We hadden ook eigen T-shirts gemaakt zodat het duidelijk was waar we voor stonden.

Op school hebben we een bedrag van 221 euro opgehaald!
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We hebben via War Child ook een eigen site waar familie en vrienden op konden doneren. In totaal staat op
de site nu 386 euro. Ons doel is om de 500 euro te halen. We zouden het erg fijn vinden als jullie ons daarbij
willen helpen. Alle kleine beetjes helpen. Onze site waar je kan doneren is; www.ikvoorwarchild.nl/onzeactie.
Alvast bedankt voor uw bijdrage!!
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