Een rugzak vol plezier!
Help mee met het verzamelen van speelgoed
voor kinderen in de kampen van Lesbos.

Eén van onze oud-spelers, Pleun Usman werkt voor Because we Carry. Deze stichting zet
zich in voor kinderen in vluchtelingenkampen op Lesbos.
Deze kampen zijn berekend op 4.500 mensen. Toch verblijven er nu zo’n 25.000, waarvan
8.000 kinderen. Zij zitten boven op elkaar zonder speelmogelijkheden, spelletjes of
speelgoed. Het schooltje en andere activiteiten zijn door de Coronadreiging gestopt. Ze
hebben letterlijk niks meer. Op hun vlucht zijn ze heel veel kwijtgeraakt.
Ook onze kinderen zitten nu hele dagen thuis. Zij kunnen zich wel vermaken met spelletjes,
internet, speelgoed, sociale media of naar buiten gaan. Om het leven van de kinderen in de
kampen plezieriger te maken, willen we vrolijke rugzakken met cool en leuk speelgoed
inzamelen. Nieuw of gebruikt.
De Lorentz-, Joseph- en Joppenszschool, hockeyclub Roomburg, tennisvereniging
Roomburg, de Speelschans en BSO ‘t kasteel faciliteren de actie met deze nieuwsbrief en
hebben een (inzamel)ruimte beschikbaar gesteld op LHC Roomburg.

Wat willen we inzamelen:
•
•
•

Goed sluitbare rugzakken met brede
schouderbanden
4 à 5 speelgoedjes, passend bij leeftijd en
geslacht, max. 2 kg.
Een kaartje met leeftijd en geslacht voor
aan het rugzakje.

Toelichting
We zoeken stevige (nieuwe of gebruikte)
rugzakken met twee brede schouderbanden. Liefst
vrolijk, cool, schoon en heel. Liever niet die
sportrugtasjes met touwtjes.
Heb je geen rugzak, maar wel speelgoed? Stop het dan in een plastic zak. Het merk Sportr
stelt rugzakken beschikbaar.

Leeftijd en geslacht
We willen drie verschillende rugzakjes in drie leeftijdscategorieën maken:
•
•
•

Meisje
Jongen
Gender neutraal
o
o
o

1 - 3 jaar
4 - 6 jaar
7 - 12 jaar

Hang aan de rugzak een kaartje met 1-3, 4-6, 7-12 en Girl of Boy of een
voor beide is.

als het

Speelgoed
Niet al het speelgoed is geschikt om te versturen. Denk daarom bij het verzamelen aan de
volgende items:

1-3 JAAR
Blokken, Duplo, bal, vetkrijtjes, autootjes, vliegtuigje, treintje, plastic of houten
dieren, vormpjes voor zandtaartjes & ijsvormpjes, schepje, spulletjes om
keukentje te spelen, kleurboek, popje, vingerpopjes, poppenkastpoppen, kleine
muziekinstrumentjes, verkleedkleren (kleine attributen zoals opzetoren, neus,
staartje, kroontje) blokpuzzel, boekje met alleen plaatjes i.v.m. taal, etc.
4-6 JAAR
Puzzel, kwartet, Memory, telraam, spelletjes, bal, popje, etui met stiften en/of
potloden en puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, autootje,
vliegtuigje, treintje, plastic/houten dieren, Playmobil, kleine muziekinstrumentjes,
knutselpakketje, uitwisbaar tekenbordje, vouwblaadjes, verkleedkleren (kleine
attributen zoals opzetoren, neus, staartje, kroontje) punnikwerkje, kralen en draad
om een ketting te maken, etc.
7-12 JAAR
Puzzel, kwartet, spelletjes, Uno, kaartspel, bal, etui met stiften en/of potloden en
een puntenslijper + mooi schrift of kleurboek, stickervel, auto, kleine
muziekinstrumentjes, Playmobil, knutselpakketje, Loom-bandjes, uitwisbaar
tekenbordje, Rubixcube, jongleerballetjes, diabolo, dammen, schaken (kleine
versie), Domino, Lego, punnikwerkje, dobbelstenen, knikkers, etc.

Wat mag NIET in de rugzakken:
•
•
•
•

Knuffels: dit i.v.m. het verspreiden van luizen, schurft en andere ziektes.
Springtouwen: deze worden snel gebruikt voor het versterken van tenten of het
samenbinden van sprokkelhout.
Pistolen of army toys: dit i.v.m. trauma’s. Een echte No Go.
Tandenborstels, zeep of kleding. De focus ligt op speelgoed en lesmaterialen.

Coronabestendig inzamelen
Uiteraard houden we bij het inzamelen rekening met de gestelde veiligheidsvoorschriften en
coronamaatregelen. Hiervoor hebben we twee oplossingen bedacht om het speelgoed in te
kunnen zamelen:
1. Zelf brengen (voorkeur)
Locatie: Hockeyclub Roomburg, Van Vollenhovekade 20, Leiden
Datum en tijd: vrijdag 1 of zaterdag 2 mei tussen 13.00 uur en 17.00 uur
Opmerking: houd je aan de aanwijzingen op het terrein.
2. Ophalen
Spelers van HC Roomburg halen het speelgoed bij je op. Houd wel rekening met
beperkte tijd en ruimte.
Meld je aan op speelgoedvoorlesbos@gmail.com. Vermeld je naam, adres, tel.
nummer en de plek waar je de rugzak neerlegt.

Om zoveel mogelijk speelgoed in te zamelen, is jouw hulp en medewerking meer dan
welkom. Samen moet het lukken om de kinderen op Lesbos een rugzak vol plezier te
bezorgen.

Onze dank is groot,
Met vriendelijke groet,

LHC Roomburg
Info:

www.becausewecarry.org/en/

