Als Sint jouw schoentje vult,
vul jij dan een schoenendoos
voor een vriendje ver weg?
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Elk jaar versieren en vullen heel veel kinderen in
Nederland schoenendozen voor kinderen ergens
ter wereld. Maatjes die deze doos als schatkist
bewaren.

Extra:
Dozen over, inleverpunten
en meer praktische - en
achtergrondinformatie

Ook dit jaar ondersteunt Heutink weer het
Schoenmaatjesproject van Edukans door speciale
Schoenmaatjesdozen kosteloos beschikbaar te
stellen. DHL draagt opnieuw haar steentje bij door
de dozen gratis bij u te bezorgen.
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Schoenmaatjes
Een initiatief van Edukans
Schoenmaatjes wordt georganiseerd door Edukans. Edukans steunt onderwijsprojecten van betrouwbare
partners in ontwikkelingslanden. Daarnaast betrekt Edukans Nederlandse scholieren, studenten en
docenten bij internationale samenwerking. Kijk voor meer informatie over Edukans op www.edukans.nl
Schoenmaatjes wereldwijd
Naar deze landen gaan de gevulde schoendozen dit jaar
In de afgelopen 20 jaar zijn ruim 2,7 miljoen schoenendozen verzonden naar 24 verschillende landen.
De schoenendozen worden meestal uitgedeeld op scholen, maar ook in vluchtelingkampen en weeshuizen. Verslagen van de uitdelingen van de schoenendozen en een kaartje met de uitdeellanden van
dit jaar vindt u op http://schoenmaatjes.edukans.nl/uitdeellanden/
Een fantastisch resultaat
2014 was een succes
Wist u dat…..vorig jaar meer dan 1.000 scholen en kinderopvangorganisaties hebben meegedaan met de Schoenmaatjesactie?
Dit heeft geresulteerd in bijna 106.000 door kinderen uit Nederland
gevulde & versierde dozen voor maatjes ver weg. Een fantastisch
resultaat. Laten we er dit jaar met z’n allen een nog groter succes
van maken!
Schoenmaatjes is voor iedereen
Individu, 1 groep of de hele school
Is niet uw hele school in de gelegenheid om mee te
doen? Geen probleem. Ook één klas of leerkracht
willen we van harte uitnodigen om een of meerdere
dozen te vullen voor een vriendje ver weg.
Meedoen is super simpel
In slechts 4 stappen geregeld
1. A
 anmelden
Volg de stappen op de website van Edukans
2. Gratis dozen bestellen
3. Versieren & vullen
4. Inleveren
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Versieren van de dozen
Maak ook van de doos zelf een cadeautje
Uiteindelijk draait het natuurlijk om dat wat u in de
schoenendoos stopt voor de kinderen. Maar u kunt
zich vast voorstellen dat een mooi versierde doos
het geheel nóg een stukje mooier maakt. Een echt
cadeautje in een mooie verpakking. In het verleden
is gebleken dat de kinderen niet alleen de inhoud
koesteren, maar dat ze ook oprecht blij zijn met de
mooi versierde dozen.
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Ve r la n g lijstje

7

We willen er graag voo
r zorgen dat alle kinder
en
een even leuk cadeau
krijgen. Vul je schoen
endoo s daa rom eer st me
t de bas isin hou d.
Daa rna kun je er ext
ra spu llet jes in doe n
die op het ver lan glij
stje sta an. We hop en
dat je de sch oen end
oos goe d vol wil t doe
n.
Bep erk pla

stic ver pak kin gsm ate

ria al.

• BAS ISIN HOU D
Schriften - pennen - (kle
ur)p otlo den - tandenb
orstel tandpast a - zeep - knu
ffel
• OM DE DOO S VER DER
MEE TE VUL LEN
SCHOOL SPULLE N: schr
ijfblok - gum - puntens
lijper etui - liniaal - kleurboe
k enz.
KLE IN SPE ELG OED:
pop - auto - kleine bal
- jojo pet - puzzeltje - ballonn
en - knik kers - springto
uw muziekin strumentje
enz.
TOIL ETA RTIK ELE N: kam
of bors tel - haarknipjes
haarelastiekjes - was
handje - toilettasje enz.
• WAT MAG ER NIE T
IN DE SCH OEN END OOS
Sno ep of ander eten oorlogsspeelgoe d
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Dozen op reis
Dit gebeurt er met de ingeleverde Schoenmaatjesdozen
De ingeleverde dozen hebben nog een flinke reis voor de boeg
voordat ze kinderen ver weg dolblij gaan maken. Vrijwilligers
verpakken de ingeleverde schoenendozen in grote dozen die
daarna in een zeecontainer geladen worden. Met vrachtwagens
en per schip worden ze vervoerd naar de uitdeellanden. Daar
worden de schoenendozen uitgedeeld aan de armste kinderen.
Op www.edukans.nl/schoenmaatjes zie je hoe zo’n uitdeling van
schoenendozen in z’n werk gaat.

Ook leuk

:
Tips en lesideeën
Schoenm
aatjes
Projectweek, voorlichting, schoenmaatjesjournaal en meer
journaal!
Edukans heeft heel veel informatie voor u beschikbaar om van
de Schoenmaatjesactie een geslaagd project te maken voor de
kinderen van uw school of opvangorganisatie. Op hun website
vindt u praktische informatie zoals bijvoorbeeld een informatiebrief
voor ouders/verzorgers en de mogelijkheid van een voorlichting over
het Schoenmaatjesproject door een van de ervaren vrijwilligers van
Edukans. U vindt er ook tips en inspiratie. Heeft u er bijvoorbeeld
wel eens aan gedacht om van Schoenmaatjes een projectweek te
Plak de streepjescode uit
maken? Vele scholen gingen u voor en Edukans helpt u hiermee met
de Schoenmaatjesfolder
voor elke dag een kleine activiteit. Creatief of muzikaal. Of kijk een
op de doos en ouder/kind
filmpje. Natuurlijk kunt u de activiteiten ook over meerdere weken
verspreiden.
ontv angen bericht naar
welk land hun schoenendoos is verstuur d.
Meer informatie? Lees alles over dit prachtige initiatief op heutink.nl/
schoenmaatjes-algemeen of www.edukans.nl/schoenmaatjes

Wis t u
d a tje!
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Wis t u d a tje!
we de 100.00 0
Begin september kregen
ozen die we hebben
standaard schoenend
kans Schoenmaatjes
laten maken voor Edu
sen. 100.00 0 dozen,
in ons magazijn in Rijs
s!
pel
dat zijn aar dig wat sta
n ligt inmiddels al
Een flink aantal daarva
angorganisaties
op scholen en kinderopv
te worden voor een
om ver sierd en gev uld
nog steeds zijn de
vriendje ver weg. Maar
in ons magazijn
rijen met stapel s dozen
naar ál die dozen
d
indruk wekkend. Kijken
kinderen ver
l
véé
doet je beseffen hoe
aak t kunnen
gem
blij
weg met uw hulp
ie.
act
e
worden door dez

Heeft u dozen over?
Heeft u nog ongebruikte Schoenmaatjesdozen van vorig jaar staan? Deze kunt u dit jaar gewoon weer
gebruiken. Bestelt u dit jaar nieuwe standaard dozen en houdt u over? Dan zouden we het enorm op
prijs stellen als u deze bij een van de inleverpunten wilt inleveren. Anderen kunnen deze dozen dan
gebruiken en er zo alsnog een maatje ver weg heel erg blij mee maken.
Inleverpunten
Edukans Schoenmaatjes heeft 38 grote inleverpunten verspreid over heel Nederland. Deze punten
zijn geopend in de maanden november en december. Kijk voor locaties en inlevertijden op
schoenmaatjes.edukans.nl/inleverpunten
Dankzij samenwerking met DHL kunnen ook particulieren
hun schoenendozen dichtbij inleveren bij een DHL Parcelshop. Dit kan in de maanden oktober en november.
Kijk voor deze speciale actie op schoenmaatjes.edukans.nl/
meedoen-met-schoenmaatjes/schoenmaatjes-thuis/

Wis t u d a tje!
Standaard schoenend
ozen
Heutink heeft speciale
Schoenmaatjes
dozen gemaak t en ste
lt deze gratis
beschikbaar aan iedere
en die meedoet
aan de Edukans Schoen
maatjes actie.
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In jun i 2014 ben ik naar Gha na geweest
om schoen endozen uit te
delen. Een haast onbeschrijfelijke bele
ving en toch probeer ik deze
met u te delen. In 3 dagen bezochten
we 9 scholen en deelden we
4000 dozen uit. De kinderen wisten niet
dat we zouden komen en
waren wat overrompeld . Tot ze hun
eigen doos open den . Verbazing,
blijdschap, springen, juichen , uitpakk
en, laten zien , opzetten, open
maken en weer inpakken. Elastiek er
om en straks thuis laten zien .
Die doos is alles wat zij bezitten. Fan
tastisch om kinderen zo blij
te kun nen maken. De vader van één
van de kinderen gaf me de
boodschap mee : ’hier moeten jullie nooi
t mee stoppen’. Maatjes voor
altijd. Helaas kan ik het filmpje niet
meesturen , maar bekijk het
samen met de kinderen op heutink .nl/
info /schoen maatjes-algemeen .

”Die doos is alles wat zij bezitten. Fantastisch
om kinderen zo blij te kunnen maken.”

Jessica Heutink
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Edukans begon in 1995 met de schoenendoosactie in Nederland.
De eerste schoenendozen gingen naar Bosnië. De actie groeide
daarna snel tot jaarlijks ruim 100.000 schoenendozen.
Voor scholen is Schoenmaatjes een belangrijke invulling van
burgerschap. De kinderen die aan Schoenmaatjes meedoen leren
hoe kinderen in ontwikkelingslanden leven. En ze ervaren wat delen
in de praktijk inhoudt. Het is een heel concrete en persoonlijke actie,
‘learning by doing’.
Naast scholen doen nog veel meer instanties mee, zoals bso’s,
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, ouderencentra, zorgcentra,
kerken, scouting, bedrijven, verenigingen, enzovoort.
Ook voor de kinderen die de schoenendozen ontvangen is dit een
onvergetelijke ervaring. Zij krijgen normaal nooit een cadeau.
Onderzoek heeft aangetoond dat de schoolspullen in de schoenendoos
de kinderen stimuleren om naar school te gaan en daar nog beter hun
best te doen. Onze contactpersonen die de schoenendozen uitdelen
vertellen dat dit voor de kinderen echt een onvergetelijke ervaring is.
Johan van der Pols, Edukans

Nick & S
voor Edu imon
k an s

in Kenia

”Voor kinderen die een
schoenendoos krijgen,
gaat een wereld open.”
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Ambassadeurs van Edukans Nick & Simon
Nick en Simon zijn ambassadeurs van Edukans. Zij deelden in
Kenia zelf schoenendozen uit. Ze zeggen over Schoenmaatjes:
“Voor kinderen die een schoenendoos krijgen, gaat een wereld
open. Voor het eerst hebben ze hun eigen schoolspullen en
speelgoed. En jij kunt daarvoor zorgen!”
Nick en Simon geven jaarlijks het startschot voor Edukans
Schoenmaatjes met een Digibordconcert. Kijk het hier terug:
http://www.edukans.nl/wat-is-schoenmaatjes/het-edukansdigibord-concert/

