
 
Kraam van Woord en Daad 

 
Verkoop waardebonnen! (Pinbetaling mogelijk!)

 

Koffie / Thee / Fris en gebak 

 
Leerlingconcerten  
Frietje met kroket/ frikandel 
Poffertjeskraam 

 
IJs kraam 

 
Suikerspinkraam 
Viskraam

 
Spijkerbroek hangen 

 
Jemako schoonmaakartikelen 

 
Boekenmarkt 

 
Bolusverkoop 

 
Workshop schilderen + handletteren 

 
Fruitkraam / eieren

 
Voor de jongeren: 

 
Op het sportveld bij de gymzaal.  Actief parcours! 

 Diverse spellen, o.a. pijl & boog schieten

 
Sjoelen 

 
Spijkerbroek hangen 

Voor de kinderen 

 
Kindercrèche / knutselen en kleuren!

 
Demonstratie brandweer 

 
Pony rijden
Fotoshoot

 

 
 

 
Minigraver
Spijker slaan
.... en nog veel meer. 

 
 

Wilt u indien mogelijk i.v.m. drukte rondom het schoolgebouw
zoveel als mogelijk is met de fiets komen? 

Van 16.00 tot 20.30 uur



  

Guatamala is een land in Centraal-Amerika dat een 
geschiedenis kent vol geweld. Zo was er vanaf 1960 
een 36-jarige guerrillaoorlog. Deze oorlog kostte 
meer dan 200.000 mensen het leven.  

Guatamala is en ontwikkelingsland, een land waar nog 
geen hoge industrialisatiegraad is, daardoor is er in 
dat land een grote landbouwsector. Guatamala kent 
ook nog altijd veel criminaliteit en geweld. 

Woord & Daad werkt samen met nog een partner in 
Guatamala: AMG Guatamala. Die zet zich in voor 
jongeren die leven in armoede en geweld. Daarbij 
helpen ze ook mee aan een zelfstandige toekomst 
voor christelijk onderwijs.  

Een doorsnee dag in Guatamala kom je van alles tegen: 
straatbendes, drugs, moord en geweld. Daarbij komen 
ook veel jongeren uit arme en gebroken gezinnen. Hun 
situatie is niet veilig omdat er een risico is om 
gerekruteerd te worden door bendes. 

AMG zet zich in voor deze jeugd en werkt aan een 
brug voor het leven, over de diepe kloof van armoede, 
uitbuiting en criminaliteit. AMG zorgt ook voor bijbels 
onderwijs. 

Wij, VLC leerlingen Kesteren hebben een 
actiemarkt voor u georganiseerd. Alle  
winst gaat naar Woord & Daad. U bent 
op D.V. vrijdag 14 juni van harte welkom 
op onze markt. Helpt u ook mee??

 

 

 

Waarvoor een actiemarkt?

 


