
Erop uit om ook in 2020 mooie momenten te creëren voor kinderen 
die dat kunnen gebruiken!  Juist in dit Corona-jaar vinden wij dat 
belangrijk. Maar helaas, we kunnen dit jaar even geen grote 
publieksacties organiseren om daarvoor fondsen te werven. 
Vandaar dat wij deze leuke én coronaproof actie graag onder uw 
aandacht brengen.  
 

Wij stellen u voor: de streekproductenbox, de feelgood-box en de 
bak- en smulbox.  
Koop een box en maak een kind blij met een super belevenis! 

De prijs van zo’n box is € 25,--. Eenderde van dit bedrag is bestemd 
voor ons goede doel. De inhoud is een verrassing, maar wij geven u 
met de foto’s op de volgende pagina graag een eerste indruk. *) 

Welke box u ook kiest: u krijgt altijd een origineel en leuk pakket, 
buitengewoon geschikt als een cadeau voor iedere gelegenheid, 
zoals een verjaardag of de komende feestdagen. Zeker met het 
goede doel op de achtergrond. 
 
 

 
*) Let op: de inhoud per themabox kan verschillen en niet (geheel) 
overeenstemmen met de foto’s.  

Helpt u ook mee onze goededoelenactie tot een succes te maken? 
Hartelijk dank voor uw bestelling: wij zijn u daarvoor buitengewoon 
erkentelijk! 
 
Kiwanis Breda – Aa of Weerijs 
Loes van Ravestein, Will Arts, Lies de Jong, Jolanda Visseren, Milly Voorvaart, Ine 
Valentin, Marleen de Jonge, Lizette van Doorn, Désirée van der Valk, Helga van 
den Berg, Hannie Roebroeks, Karin Croes en Renata Königel 

 

 
Ondersteunt u onze actie ook?  
Bestel dan één van de boxen door een e-mail te sturen naar de 
Kiwanisvriendin van wie u deze mail kreeg. 

Vermeld in de e-mail uw naam en uw adres, de soort box en het 
gewenste aantal. U ontvangt daarna van uw Kiwanisvriendin een 
bevestigingsmail met betaalinformatie. Zij levert de box(en) binnen 
twee weken bij u af.  

Geen pakket, wel een donatie? Ook heel fijn! Maak een dan een 
bedrag over op ons rekeningnummer NL50 RABO 0150 9261 11. Ten 
name van Kiwanis Breda – Aa of Weerijs. Ook op zo’n manier helpt u 
ons enorm! 

www.kiwanis.nl/weerijs 

 
Ons goede doel 2020: 

een fijne en ontspannen belevenis in een van 
de Bredase speelparadijzen.  

Voor kinderen uit gezinnen die aangewezen 
zijn op de Voedselbank Breda. 



 

 

 

  
  

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  
  

Verrassingsbox 1 

De bak- en smulbox 
 

In 2019 konden wij twee VR-brillen 
geven aan de kinderafdeling van 

het Amphia 

Verrassingsbox 3 

De feelgoodbox 

Verrassingsbox 2 

De streekproductenbox 


