Bezorgactie kerstpost Woord en Daad 2020
Ook dit jaar organiseert Stichting Woord en Daad comité Alblasserdam een bezorgactie kerstpost.

Project
Colombia telt veel jongeren, ze hebben echter weinig economisch perspectief. Een bedrijf starten is lastig
of ze werken onder hun niveau omdat het onderwijs onvoldoende aansluit bij de arbeidsmarkt. Veel jongeren
maken hun middelbare school niet af en het percentage dat een beroepsopleiding volgt is zeer laag. Sinds de
coronacrisis hebben de jongeren nog minder perspectief en loopt de werkloosheid snel op. Het aantal
mensen dat onder de armoedegrens leeft neemt toe. Woord en Daad werkt samen met onze lokale
partnerorganisatie Conviventia om jongeren en werklozen toe te rusten zodat ze een bijdrage kunnen
leveren aan de opbouw van het land.
We zetten in op vakopleidingen en ondernemerschap. Want een goede opleiding biedt perspectief op werk
en ondersteuning van startende ondernemers creëert werkgelegenheid. Daarnaast begeleiden we de
jongeren die we een opleiding geven naar een baan. Op www.woordendaadalblasserdam.nl leest u meer over
het project.

De kerstpostactie
De actie houdt in dat wij uw kerstkaarten op tijd bezorgen tegen een tarief van € 0,55 per kaart. Ten
opzichte van de reguliere postbezorging is dit een zeer aantrekkelijk tarief, waarbij we uiteraard zoveel
mogelijk geld willen inzamelen voor het project. Tijdens de kerstpostactie 2019 hebben we ruim 2900
kaarten mogen bezorgen.
Wij bezorgen graag de kaarten welke u geschreven hebt aan mensen die wonen in: Alblasserdam,
Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Streefkerk en Oud-Alblas.
De kaarten worden ook bezorgd in Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht en Verpleeghuis Salem te
Ridderkerk.

Hoe werkt het?
Bij de hieronder genoemde adressen kunt u een enveloppe ophalen. In de enveloppe is een brief bijgesloten
met de uitleg van de actie. Op de enveloppe is een brief geplakt met informatie over het inleveren.
Alblasserdam

Nieuw Lekkerland

Fam. van der Kruijt Blokweerweg 82
Coöp

Scheldeplein 5

’t Kruidenhuis

Dam 79

De Schuilplaats

Plantageweg 13a

’t Kaasmes

Chr. Boekwinkel de Parel Kleyburgplein 27

Streefkerk
Bloembinderij Rozemarie Hoekstraat 2

Makado-Center 39

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met coördinator Janneke van der Kruijt.
Mogen wij op uw medewerking en sympathie rekenen?
Alvast onze hartelijke dank,…… gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2021!
Namens Woord en Daad, comité Alblasserdam,
Janneke van der Kruijt 078-6917746

