Wij, 8 leerlingen uit 3 VWO van het Candea College gaan een kleuterschool in Armenië helpen. Deze
kleuterschool wordt gefinancierd door Alvan Tsarik, Alvan Tsarik is een organisatie die kleinschalige
hulpprojecten in Armenië doet. Maar zij hebben niet genoeg geld om hun nieuwe ‘oude’ gebouw op
te knappen. Wij gaan ze hierbij helpen door voor klussers te spelen. In mei gaan we een week naar
Armenië om onze plannen uit te voeren. Wij hebben vanuit het Technasium zelf onderzocht welke
klussen er gedaan moeten worden, hoe we het aan moeten pakken en wat we allemaal nodig
hebben. Maar we missen nog één ding: geld voor materiaal! Daarvoor hebben we uw hulp hard
nodig. Doe mee aan één van onze acties of doe een donatie. Want hoe meer geld we ophalen, hoe
beter we de school kunnen opknappen, door bijvoorbeeld die gevaarlijke kapotte trap te renoveren.
Daar zullen wij én de Armeense kleuters u erg dankbaar voor zijn!

Acties:
Loterij

Cupcakes

Flessenactie

Er zal een loterij gehouden
worden waarbij er loten worden
verkocht van €1,- per stuk. Deze
zijn te koop bij de leerlingen /
leraren die meegaan naar
Armenië.

Op dinsdag 14 en woensdag 15
mei worden er cupcakes
verkocht op het Candea College (
dinsdag op locatie Saturnus en
woensdag op locatie
Eltensestraat). Deze worden 1
dag eerder gemaakt met de hulp
van Floor (winnares cupcakecup
2017/2018).

Het principe van een
statiegeldactie is even simpel als
doeltreffend, namelijk het
inzamelen van statiegeldflessen
welke bij inleveren direct geld
voor Armenië opleveren. We
gaan op zondag 12 mei
gezamenlijk langs de deuren om
te vragen of mensen
statiegeldflessen over hebben
voor ons project. En zamelen
thuis, bij familie en op school zo
veel mogelijk statiegeldflessen
in.

Het geld dat met deze acties wordt opgehaald zal worden gebruikt
voor het project in Armenië.
Stel u wilt doneren kan dat via de volgende rekening:
NL66 RABO 0113 8511 62 t.n.v stichting alvan tsarik.

