Blue Bag Day 2016 praktisch:
Wat?
Blue Bag Day is de jaarlijkse grootschalige kledinginzameling van Kiwanis Zottegem
Egmont. Met de opbrengst van de Blue Bag Day steunen we het ELIMINATE project.
Met dit project willen Kiwanis en Unicef tegen eind 2017 de levensbedreigende
tetanus infectie bij moeders en pasgeborenen wereldwijd elimineren.
Meer informatie over ELIMINATE vindt u achteraan deze brochure.
Hoe kunt u meehelpen?
Door thuis alle verouderde, te kleine of te grote kleding die u wil afdanken te
verzamelen en in de bijgevoegde blauwe plastic zak te stoppen. Is de blauwe zak te
klein? Geen nood, gebruik gerust meerdere andere zakken.
In de Blue Bag
Wij verzamelen alleen textiel en lederwaren: kleding, schoenen, handtassen, lakens,
gewone dekens.
Horen niet thuis in de Blue Bag: tapijten, kussens, matrassen, gordijnen, donsdekens...
Wanneer?

Blue Bag Day = Zaterdag 16 april 2016, vanaf 8u30
Plaats de zak(ken) voor uw huis op Blue Bag Day. In de loop van de dag komen wij ook
bij u langs om uw oud textiel op te halen. Bij voorkeur de zakken niet vroeger buiten
zetten om diefstal te vermijden!
Waar?
Wij komen de kleding ophalen op het grondgebied van Zottegem, Brakel en Lierde en
in alle deelgemeenten, dus ook in uw straat.
Wie?
Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. De opbrengsten van onze
activiteiten gaan naar goede doelen. De doelen waarvoor Kiwanis zich inzet, zijn
steeds gericht op kinderen.
Kiwanis Zottegem Egmont is reeds 27 jaar actief in de regio Zottegem en steunt naast
ELIMINATE tal van lokale projecten.
Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid om het welzijn van kinderen in de wereld,
ondersteunt Marijn Devalck ons initiatief door ook dit jaar het Peterschap op zich te
nemen van ons Blue Bag Day project.
Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Ze komt op voor de
rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld.

Wij danken u alvast voor uw gewaardeerde steun en sympathie.
Met vriendelijke groeten,
Marc Kurris, Voorzitter werkjaar 2015-2016
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