
Samen vieren wij KerstfeestSamen vieren wij KerstfeestSamen vieren wij KerstfeestSamen vieren wij Kerstfeest

Na een succesvolle voedsel inzamelingsactie in het voorjaar 2012 organiseert de “ Taijiquan Qigong Van Geel” in 

samenwerking met Stichting Cardanus en Droogbli

 

• Taijiquan & Qigong Van Geel heeft in h

allerlei paasartikelen (eten en versiering) ingezameld, er leuke pakketjes van gemaakt en deze overhandigd 

aan de voedselbank. Zij hebben toen 

 

• Aangezien de paasactie een groot succes was, heeft 

samen met Stichting Cardanus en de Voedselbank een inzamelingsactie voor kerstspullen/versiering 

(kerstballen, kaarsen etc.)en houdbaar kersteten (zonnebloemolie, olijfolie, ch

blik, dranken etc.) te organiseren. In het algemeen kan gedacht worden aan: 

 – Feestelijke kleding 

 – Kerstspullen om te versieren, voor kinderen

 – Kerstspullen om een Kerst stukje te maken 

 – Kerst chocolade 

 – Levensmiddelen in blik of rijst

 

• Dit jaar zullen er 71 gezinnen en 150 mensen blij gemaakt worden!

 

• De oproep is aan alle bewoners in Amstelveen in omstreken. Spullen kunnen de hele maand november van 

ma t/m vrij van 09.00-12.00 uur worden ingeleverd in wijkcentrum 

Amstelveen, 020-6416844.  

 

• Op 5/6/7 december zullen in 't Open Hof kerstpakketjes worden samengesteld van alle materialen. Wij 

zoeken nog bewoners die deze dagen willen meehelpen met het samenstellen van de pakketjes. 

 

• Graag doen we een oproep aan alle bedrijven in Amstelveen 

leveren in de vorm van bijvoorbeeld een kortingsbon (bijv. 10% korting op vlees bij slager, gratis 

kerstlichtjes etc.)   

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik: Pasen 2012 - Allerlei paasartikelen (eten en versiering) ingezameld,

gemaakt en overhandigd aan de voedselbank. Wij hebben toen 

            

            Laten wij deze 71 gezinnen eens goed verwennen met de Kerst!

 

 

Organisaties  

Taiji & Qigong Van Geel Cora van Geel www.qi

Gardanus Louise Teerink www.cadanus.nl 

D-Droog Frank Dankelman www.droogblijven.nl 

 

Kerstfeest voor iedereen.Kerstfeest voor iedereen.Kerstfeest voor iedereen.Kerstfeest voor iedereen.

Een mooi moment in mijn leven is genieten van de natuur, het spetteren van de regendruppels om mij heen en toch 

droog blijven. Mijn kleinkinderen lopen met mi

regenboog! 

Ik sta voor het raam het weer veranderd

sneeuwpop voor de deur, de lichtjes van de kerstbo

een vredig gevoel, kijkend naar mijn familie 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar
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