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‘Vrijwilligers en gulle gevers:
bedankt voor een geweldig verlopen actie!’
Wat was het een geweldige avond, donderdag 17 december! Het was het sluitstuk van de
kerstpakkettenactie 2015: de inpakavond. Ruim 200 vrijwilligers pakten in 2,5 uur tijd
35.000 producten in tot 1767 kerstpakketten voor de Zwolse minima. Het was een mooie
avond, vol van positieve energie; de wil iets te doen tegen armoede was voelbaar. Maar
het was ook een avond van genieten en plezier, van elkaar en zo veel mensen die goed
willen doen en het met kerst feest willen laten zijn voor iedereen.

“Bedankt!”
En nog wat reacties van ontvangers:
3 ‘Grote dank van de ontvangers van de
2 kerstpakketten die ik mee mocht nemen.
De begeleidend pastor was erbij toen ik de
dozen bracht en hij vertelde dat een van
de ontvangers vlak daarvoor had zitten
huilen omdat ze niet wist wat ze haar
kinderen met kerst voor kon zetten....
en toen kwam dit kado! Heel erg bedankt!’
3 ‘Wat gaaf.’
3 ‘Mama, kijk kerstpakket voor ons.’
Die blije gezichten van kinderen.
3 ‘O wat een mooi gevoel een kerstpakket
te krijgen.’
3 Hartverwarmend en dankbaar.
Hun hand op het hart zetten.

Met elkaar, voor elkaar
Bij 10 grote supermarkten door heel Zwolle werd
op de vrijdag en zaterdag ervoor aan Zwollenaren
gevraagd houdbare supermarktartikelen te doneren.
Met als resultaat: dózen en dózen vol producten.
Geweldig! Heel Zwolle leek wel mee te werken.
Op de inpakavond zelf kwamen uiteindelijk
200 vrijwilligers bij elkaar om de producten om te
toveren tot gezonde kerstpakketten. Met de speciale
inpakavond wil de organisatie laten zien dat álle
geschonken producten goed terecht komen. Zonder
medewerking en medeleven van de inwoners van
Zwolle is een actie als deze niet mogelijk. Waar er
vorig jaar nog 1100 pakketten nodig waren, was dat
aantal nu dus al ruim 1750.

Vrijwilligers
De Zwolse kerstpakkettenactie wordt sinds 2006 gehouden. De actie is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. Dat kan alleen door de enthousiaste hulp
van 596 vrijwilligers, waaronder veel jongeren.

3 Een paar keer achter elkaar ‘dank je wel,
dank je wel.’
Wat drijft hen en maakt dat ze zich hiervoor willen
inzetten?
Jur Slager is 13 jaar en vertelt over de actie:
“Voor de 3e keer hielp ik mee met de kerstpakkettenactie. Een kerk in Zwolle-Zuid vroeg vrijwilligers
voor de kerstpakketten actie en ik gaf me op. Door de
inpakavond werd ik zo enthousiast dat ik me gelijk
weer opgaf voor de volgende keer. Het is leuk om te
zien dat er zoveel mensen voor hetzelfde doel bezig
zijn, namelijk andere mensen in Zwolle helpen. Dus
volgend jaar doe ik weer mee!”
Basisschool De Duyvenkamp deed dit jaar voor de
eerste keer mee. De school hield een eigen inzamelingsactie en vroeg alle ouders en leerlingen om mee
te helpen. De school had zelfs een heuse actietafel.
Leerlingen Jin en Loic uit groep 7 schreven over de
actie: “Mensen van de Voedselbank kwamen in de
klassen uitleggen wat de Voedselbank is en wat de
actie inhoud. We kregen een boodschappenlijstje mee
naar huis. Jin had een plan om zegels te verzamelen
bij de supermarkt in Berkum. Daar kon je namelijk
sparen voor een boodschappenbox!”

3 ‘Wat een goed doel!’
3 ‘Wij gaan genieten.’ Een mevrouw
‘schoot vol’ van dankbaarheid toen ze de
doos zag.
3 Een oude mevrouw doet de deur open en
zegt: “Ik heb niets besteld hoor!”
Vervolgens helemaal blij verrast is dat het
wél voor haar is en dan gratis(!)

De organisatie kijkt terug op een
onvergetelijke actie en met elkaar
mochten we weer ervaren hoeveel meer
je krijgt door te geven.
Iedereen bedankt daarvoor en voor alle
steun voor de Kerstpakkettenactie.
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