
 

Acties Jeugd voor Gambia 

Kerstboom actie! 

Het hele jaar door is het Jeugd voor Gambia team acties aan het bedenken en/of plannen om geld in 
te zamelen voor het bouwfonds voor Jambanjelly school. Bij deze actie is het heel anders gegaan. 
Deze kregen we aangeboden!  Met dank aan Tuincentum Strijker, die deze actie aanbiedt, kunnen we 
nu onze Kerstboom actie aankondigen.  

U kunt bij ons een bon kopen voor 10 euro per bon en dit besteden in Tuincentrum Strijker aan een 
kestboom naar keuze en/of kerstgroen voor uw kerststukjes. Natuulijk kunt u meerdere bonnen 
kopen om een boom helemaal te bekostigen. 10 euro is niet altijd genoeg voor een iets grotere 
boom. Tuincentrum Strijker gaat na afloop 40% van de opbrengst schenken aan Jeugd voor Gambia. 
Voor iedere bon van 10 euro betekent dit dus 4 euro voor Jeugd voor Gambia. 

Als u ons op deze manier zou willen steunen, kunt u mailen naar cmbruinsmaspiller@home.nl of 
bellen /appen naar 0651360679 om een bon te bestellen. 

De bon wordt daarna bij u thuis bezorgd door een van onze jongeren. Graag contant betalen (of 
gelijk met een tikkie). U kunt de bon ook op komen halen aan de Kleine Beer 70.  

Wij hopen op deze manier ons bouwfonds voor renovatiewerkzaamheden op de school in 
Jambanjelly te laten groeien. Ons streefbedrag € 18.000, - is helaas nog niet bereikt (we zitten op 
ongeveer de helft) en het afgelopen regenseizoen heeft de gebouwen en de schoolmuur geen goed 
gedaan. 

Gambia (kerst)minimarkt 

We gaan weer iedere woensdagochtend open van 10.00-12.00 uur! Ook zaterdag 28 november en 
zaterdag 12 december zijn we open van 10.00 tot 15.00 uur.  U moet vast voor Sinterklaas of kerst 
wat cadeutjes kopen. Kom maar even langs. Wij hebben allerlei cadeautjes, allemaal in de orginele 
verpakking voor een klein prijsje. U kunt ook terecht voor uw kerstkaarten en kerstversieringen.  Wij 
houden ons aan de coronamaatregelen; o.a. 4 bezoekers tegelijkertijd binnen, registreren en wij 
dragen mondkapjes. 

Jeugd voor Gambia team 


