
Dorcas
Postbus 1500
1300 BM ALMERE

vouwen

GreetinGs from Holland

My name is                

 I ‘am         years old.

plak hier een 
postzegel

Hey, hoi! 

Even een vraagje. Ken jij iemand die al 81 jaar is? Vaak kunnen ze niet meer zo 
snel lopen en hebben ze extra hulp nodig bijvoorbeeld met boodschappen doen 
of de hond uitlaten.

Drande is een oma, is 81 jaar en woont in een arm gebied in Albanië. Per maand 
krijgt ze maar 45 euro. Daar moet ze alles van betalen. Ook haar medicijnen en 
haar eten. Ze is 81 jaar en woont in een arm gebied in Albanië. Wij willen haar
graag helpen en brengen daarom een voedselpakket. Zo heeft ze extra eten. 
Dat is vooral nodig in de winter als er geen groente verbouwd kan worden.

Naast Drande wonen er nog veel meer oudere en zwakkere mensen in landen 
als Albanië. We willen dit jaar veel geld inzamelen om hen te helpen. En jij kunt 
daarbij helpen. 

Hoe kun jij meedoen?

voedselactie
ja, jij ook!

Iedereen kan meedoen

1. Kleur de kleurplaat in, knip hem los, vouw hem dubbel en plak hem dicht. 
 Dan plak je er een postzegel op en stuur je hem naar ons kantoor in 
 Almere. Wij sturen ze naar de landen in Oost-Europa waar jouw kleurplaat  
 in een voedselpakket wordt gestopt. Zet je je naam er ook op? Dan weten  
 de mensen dat je aan ze denkt. Dat vinden ze heel bijzonder!

2. Ook kun je ons helpen door geld in te zamelen waar wij bijvoorbeeld in  
 Albanië eten van kopen. Je kunt dat doen door je ouders, familie, buren of  
 mensen in je straat te vragen de QR-code op de achterkant te scannen.   
 Zo geven ze geld voor voedselpakketten en een gezonde toekomst. Tof!
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scan hier en doneer!

Heel pakket Half pakket Kwart pakket

€15 €7,5 €3,75

Wat gebeurt er met uw bijdrage? Bekijk 
hier het verhaal van Drande uit Albanië

Doneren kan ook via NL04 RABO 0106 2500 00,
t.n.v. Dorcas in Almere, o.v.v. Dorcas Voedselactie


