Voor Elkaar Leiden verrast honderden kinderen

Sinterklaasactie elk
11
jaar weer spannend
11

Al kort na de zomer begonnen acht mensen met de voorbereidingen van de Sinterklaasactie, die
Voor Elkaar Leiden dit jaar voor de
vierde maal organiseert. Op de laatste zaterdagvoor 5 december beleeft
die haar hoogtepunt, als honderden
vrijwilligers cadeautjes inleveren,
inpakken en rondbrengen.
LEIDEN -

Een kilometer inpakpapier kwam
er vorig jaar aan te pas. Maar liefst
270 vrijwilligers van vijftien lokale
kerken en drie christelijke studentenverenigingen trokken de portemonnee of staken de handen
uit de mouwen om cadeautjes te
kopen, die in te pakken of een 'zak
van sinterklaas' op hetjuiste adres
te bezorgen. En dankzij diverse
supermarkten waren er genoeg
chocoladeletters en zakjes kruidnoten voor 251 kinderen uit 107
gezinnen die krap bij kas zitten.
Hoe de cijfers deze keer precies
zullen uitpakken, weet Jan Kruidhof van Voor Elkaar Leiden nog
niet. "Tot nu toe wordt het elk jaar
groter", zegt hij. Officieel konden
ouders hun kinderen tot afgelopen
maandag aanmelden. Zij werden
daartoe uitgenodigd via organisaties die kunnen weten wie financieel niet in staat is om zelf 'voor
sinterklaas te spelen': de Voedselbank, Schuld.HulpMaatje, Vluchtelingenwerk en vrouwenopvang

De Raad van
Kerken Leiden
De Raad van Kerken verzorgt in
overleg met het Levensbeschouwelijk Platform Leiden een serie artikelen in het Leids Nieuwsblad over
religieus-culturele initiatieven en
maatschappelijke ontwikkelingen,
met ruimte voor informatie vanuit
alle religies en maatschappelijke
stromingen. Reageren? Mailadres:
RvKLeidenNieuws@gmail.com. •

Rosa Manus.
"Tegelijkertijd probeert de organisatie mensen ertoe te bewegen een
cadeautje te kopen", vertelt Kruidhof. "Niet alleen vanuit de kerken;
iedereen kan meedoen. Studentenverenigingen, maar ook werknemers van bedrijven, al gebeurt
dat nog niet heel veel." Zo ontstaan
twee lijsten, die uiteindelijk qp
elkaar moeten aansluiten. Kruidhof vindt het elk jaar weer spannend of dat lukt. "Er is nu nog een
gat van tachtig cadeautjes, dus we
gaan social media gebruiken om
meer gevers op te roepen."

Inpakdag
Alie gevers krijgen een mail met
een voornaam, leeftijd en een
wens, plus nog enkele cadeausuggesties voor een jongen of meisje
in die leeftijdscategoi:ie. Het is de
bedoeling dat zij iets kopen voor
1 O euro en dat op 3 december inleveren. Een week eerder hebben
gedichtenschrijvers
informatie
gekregen, zodat er op deze 'inpakdag' ook persoonlijke gedichten
toegevoegd kunnen worden aan
juten zakken met cadeaus, chocoladeletters, kruidnoten en een

Op de lootste zoterdog voor 5 december beleeft de Sinterkloosoctie hoar
hoogtepunt, ols honderden vrijwilligers codeoutjes inleveren, inpokken
en rondbrengen (Foto: pr).

extra geschenk van een drukkerij.
Kruidhof spreekt van een 'indrukwekkend gebeuren' als hij vertelt
over de rij mensen met cadeautjes
op die dag, en de 'inpaklijn' die dan
ontstaat. En dan is er nog een groep
vrijwilligers die op pad gaat om
de zakken rond te brengen. "Dat
gebeurt anoniem", legt Kruidhof
uit, "verborgen in een vuilniszak."
Alles bij elkaar is het een enorme
klus. "Maar er zijn altijd mensen
met logistiek talent die zo'n dag
tot een succes maken."
Voor Kruidhof vormt die dag een
hoogtepunt, voor veel kinderen
volgt dat op 5 december. Dat valt
op te maken uit enkele reacties
van ouders op de website van Voor
Elkaar Leiden. "Super bedankt
voor jullie inzet. Ik weet zeker dat
me kindjes megablij zullen zijn!"
En een ander schrijft: "Heel lief dat
dit gedaan word voor de mensen,
super lief dat jullie dit doen". •

