
Hieperdepiep hoera! Als je jarig bent, hangen er slingers en
ballonnen en misschien is zelfs je stoel versierd. Er komt visite, die een
cadeautje meebrengt voor de jarige en zij krijgen een lekker stukje
taart met koffie of thee. Vaak denk je al lang van tevoren aan je
verjaardag…wat zal je eens vragen? En waar zal je eens op trakteren?

In het afgelopen jaar was een verjaardag vieren heel anders dan we
gewend zijn, door het Corona virus. Voor veel kinderen in Nederland
een teleurstelling; geen visite, trakteren kon niet of moest op een heel
andere manier. We hopen dat we in de loop van dit jaar weer eens
“gewoon” een verjaardag kunnen vieren. Maar wat nu als dit ieder jaar
zo is? Natuurlijk ben je ieder jaar jarig, maar dat er een feestje groot of
klein gevierd wordt, is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In sommige
gezinnen is er weinig geld te besteden om van te leven. Geld voor een
verjaardag is er dan vaak helemaal niet. Dat betekent jarig zijn, zonder
cadeau, zonder slingers, zonder taart en andere lekkere dingen en
zonder trakteren… dat is natuurlijk niet leuk!

Daarom is er “Stichting Jarige Job”!

“Stichting Jarige Job” zorgt ervoor dat die kinderen wel hun verjaardag
kunnen vieren door ze een verjaardagsbox te geven twv €35, met een
cadeau, taart en traktaties voor op school.

We gaan in deze periode op weg naar Pasen samen hard aan de
slag om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor “Stichting Jarige
Job”. De stichting heeft een supermooie spaarkaart die je via deze
link kunt bestellen:
https://www.stichtingjarigejob.nl/wat-kun-jij-
doen/spaarkaart/. 
Maak daarnaast je eigen ‘Jarige Job’ kleurplaat, die in de kerk komt
te hangen. 

Wie weet heb jij wel de mooiste kleurplaat! 
Stuur je kleurplaat voor 4 april naar Lisanne Habers,
Landauer 1. 
              Jij doet toch ook mee?


