Bezorgactie kerstpost Woord en Daad 2018
Ook dit jaar organiseert Stichting Woord en Daad comité Alblasserdam een bezorgactie kerstpost.
Project
Het Woord & Daad comité in Alblasserdam zet zich dit jaar in voor het project voedselzekerheid in Benin.
Een groot deel van de Noord-Beninezen leeft onder de armoedegrens en is laag- of niet geschoold.
Onderhevig aan klimaatveranderingen, zijn ze nog steeds direct afhankelijk van de lokale landbouw en
veeteelt. De voedselzekerheid staat onder druk.
Door dit project:
 Wordt jaarlijks voor 1250 boeren de toekomstperspectieven verbeterd.
 Worden graanbanken versterkt en nieuw opgezet.
 Ontvangen 300 mensen voorlichting over gezonde voeding.
 Wordt de toegang tot financiële middelen verhoogd.
 Is het mogelijk om zelf overschotten de verkopen, dankzij de training landbouwmanagement.
De kerstpostactie
De actie houdt in dat wij uw kerstkaarten op tijd bezorgen tegen een tarief van € 0,50 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 2017 hebben we 4.200 kaarten
mogen bezorgen.
Hoe werkt het?
U heeft uw kerst- en nieuwjaarskaarten geschreven en nu moeten ze bezorgd worden.
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.
Deze kaarten (eventueel met enveloppe) stopt u in de grote enveloppe die u van ons ontvangen heeft.
Voor de sortering is het belangrijk dat u op de kaarten de juiste postcodes invult.
Als u contant wilt betalen, dan moet u niet vergeten het verschuldigde bedrag bij te voegen. Voor de
administratieve verwerking heeft contante betaling onze voorkeur. Als u liever niet contant wilt betalen
kunt u het geld overmaken op rekeningnummer NL 46 RABO 0152 2376 23 ten name van St Woord en Daad
Alblasserdam. Nu mag u de enveloppe dichtplakken.
Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, vragen wij u om het aantal te bezorgen kaarten, het verschuldigde
bedrag en de afzender op de enveloppe te noteren. De afzender is belangrijk in het geval dat u bijvoorbeeld
vergeten bent om een kaart te adresseren of als er andere onduidelijkheden zijn.
Nu bent u klaar en mag u ons aan het werk zetten!
De enveloppe geeft u af op één van de inleveradressen die vermeld staan op de envelop.
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 en…… gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2019!
Namens Woord en Daad, comité Alblasserdam,
Jacob Huisman
078-6918874
Annelies Kole
06-41163437
Janneke van der Kruijt
078-6917746
Arie Helmink
078-6815462
Voor Nieuw-Lekkerland en Streefkerk is Anja Groeneveldt tel. 0184-682602 de coördinator.

