
Doe je mee?!
Koop een doos voor 5 euro. Vul de doos  

samen met vrienden, familie en kerkleden  
met speelgoed, schoolspullen, toiletartikelen, 

snoep en warmhouders.

Zo bezorg je kinderen in Oost-Europa en in Nederland  
een onvergetelijke kerst. Maak een kind blij!

Informatie
Vraag je contactpersoon  

of stuur een mail naar stella@adra.nl

EEN CADEAU  
DAT AANKOMT!

KERSTDOZENACTIE 2022



“ De stralende ogen van het kind op het moment 

dat het een kerstdoos van ADRA krijgt,  

zijn met geen woorden te beschrijven.”

Elk jaar organiseert ADRA Nederland samen 
met ADRA Duitsland een kerstdozenactie. 
Ruim 45.000 kinderen uit Oost-Europa maken 
we dankzij de hulp van verenigingen, scholen, 
kerken blij met een kerstpakket. Voor deze 
kinderen is het niet vanzelfsprekend om een 
cadeau te ontvangen met de kerst. 

Je kunt de dozen inleveren op Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide tot 24 november 2022. 
Wil je in beide gevallen (dozen brengen of ophalen) altijd van tevoren een afspraak maken via 

stella@adra.nl of telefonisch via 030-6917584 of via WhatsApp 06 2825 3433.

Dank u wel voor het meedoen!

Kinderen in Nederland
Net als de afgelopen jaren willen we dit jaar 
ook kinderen in Nederland die minder hebben 
iets extra geven met de kerst. Dit doen we 
samen met verschillende voedselbanken en 
buurtcentra in het land.

Doe je ook mee?
Je kunt een of meerdere dozen kopen bij 
ADRA Nederland. Stuur hiervoor een mailtje 
naar stella@adra.nl. Een doos kost vijf euro 
inclusief verwerkingskosten en transport. 

Koop en vul een doos online
Via https://kerstdoos.adra.nl kunt u online een 
doos kopen en deze ook zelf samenstellen.

Wat mag er in de doos?
Om alle kinderen een vergelijkbare inhoud 
te geven, is het fijn als er van elke hieronder 
genoemde categorieën iets in de doos zit.
•   Toiletartikelen (bijv. haarspeldjes, spiegels, 

kammen).
•   Schoolbenodigdheden (bijv. pennen, 

kleurpotloden, gum, scharen, lijm, 
puntenslijper, tekenpapier, knutsel).

•   Warmhouders (bijv. mutsen, handschoenen 
en sjaals).

•   Artikelen voor lichamelijke verzorging 
(tandpasta, zeep, shampoo, douchegel).

•   Speelgoed zonder batterijen (bijv. 
puzzels, spelletjes, knuffels, auto’s, kleine 
voetballen).

•   Snoep (bijv. chocolade, koekjes, chips). 
Let wel op de houdbaarheidsdatum! 
Tenminste houdbaar tot juli 2023.

De volgende spullen mogen NIET in de 
doos vanwege douaneredenen en om de 
kinderen te beschermen
x   Speelgoed voor kinderen tot 3 jaar
x   Truien, jassen, schoenen en andere 

kledingstukken. Er is nauwelijks ruimte voor 
de werkelijke geschenken! En vaak passen 
de kleren niet.

x   Slikbare, kleine onderdelen
x   Oorlogsspeelgoed
x   Boeken/CDs/video cassettes
x   Digimon, Pokemon, YuGiOh, monsters en 

dergelijke, die te maken hebben met magie
x   Eten (vooral in potten en flessen)
x   Huisgemaakte cakes, koekjes, enz.
x   Games met batterijen
x   Oude en vieze tweedehandsspullen
x   Schoonmaakspullen of waspoeders
x   Geld


