
Samen in actie voor Oekraïne!    
 
Heel Heeckeren Helpt! 
 
Iedereen weet het, iedereen ziet het. De oorlog in Oekraïne. Het is verschrikkelijk. 
Wij willen graag iets doen met de kinderen om de mensen daar te helpen. 
 
Het KC en BS Heeckeren dragen gezamenlijk een steentje bij...  
Allerlei mooie initiatieven zijn ontstaan. In het land, in de woonplaats en ook bij ons op 
Heeckeren. Gezamenlijk komen wij in actie om geld in te zamelen dat gedoneerd wordt aan 
de Vereniging Hof van Twente – Kiev Pechersk. Deze Vereniging zet zich nu met man en 
macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Voor meer informatie zie achterzijde.  
In de hal komt een grote ‘geldthermometer’ waarop telkens wordt bijgehouden hoeveel geld 
er al is ingezameld. Helpen jullie allemaal mee de ‘geldthermometer’ vullen? 
 
Maandag 14 maart tot en met donderdag 14 april 
Vanaf maandag 14 maart tot en met donderdag 14 april gaan we samen in actie. Hoe? 
Door zelf bijvoorbeeld statiegeldflessen te verzamelen en in te leveren. Of zelfgebakken cup 
cakes te verkopen. Het geld geef je aan je eigen juf. Meer tips om geld in te zamelen zie 
achterzijde.  
 
Woensdag 16 maart 11.55 u. Landelijke Actie Zingen voor Oekraïne 
Wij steunen het initiatief van de actie “Wij Staan Hier Sterk” waarbij 
kinderen uit Nederland zingen voor kinderen uit Oekraïne.  
Woensdag 16 maart om 11.55 uur zullen wij met de hele school buiten 
op het plein het lied ‘Wij Staan Hier Sterk’ zingen.  
Op dat moment zijn er andere basisscholen in Nederland die hetzelfde doen.  
Wat een mooi signaal geven wij daarmee af! Muziek verbindt en gaat alle landsgrenzen over. 
Het tijdstip, 11.55 u., geeft de ernst van de situatie in Oekraïne aan. 
 
Vrijdag 25 maart 10.30 u. - 12.00 u. Bak- Spelletjes en Boekenmarkt  
Op het schoolplein elkaar ontmoeten waarbij ondertussen lekkernijen, spelletjes en boeken 
worden verkocht.  
Spelletjes in huis waar niet meer mee wordt gespeeld en die je wel wilt verkopen? Boeken in 
huis die niet meer worden gelezen en die je wel wilt verkopen? Neem deze mee naar school 
en geef de spelletjes en/of boeken aan je juf. Dit kan t/m donderdag 24 maart.  
Misschien dat jouw papa, mama of jijzelf iets lekkers kan maken? Neem de zelfgebakken 
koekjes, cup cakes, etc. vrijdagochtend 25 maart mee naar school. 
De lekkernijen zijn te koop tijdens de Bak-, Spelletjes en Boekenmarkt. Om ervan te genieten 
op het plein of thuis. 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Vereniging Hof van Twente - Kiev Pechersk 
 

Bij de gemeente komen vragen binnen van inwoners en ondernemers die iets willen 
betekenen voor de inwoners van Oekraïne. De Vereniging Hof van Twente-Kiev-Pechersk 
heeft al dertig jaar een vriendschapsband met Kiev. In die periode hebben ze acties opgezet 
voor kinderen uit Tsjernobyl en bieden ze financiële steun aan de kinderafdeling van het 
ziekenhuis in Kiev. Ook verschillende muzikale en culturele uitwisselingen hebben 
plaatsgevonden. De Vereniging zet zich nu met man en macht in voor vluchtelingen uit 
Oekraïne. Ze zijn druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen. Burgemeester en 
wethouders ondersteunen de vereniging van harte. Wilt u iets betekenen? Dat kan door 
opvang te bieden aan vluchtelingen of door financiële ondersteuning.  
 
 
 
 
 

Tips om geld in te zamelen: 

1. Verzamel lege flessen, lever deze in bij de supermarkt en doneer het opgehaalde 
bedrag. 

2. Haal geld op met spullen die jou toch alleen maar in de weg staan. Verkoop je spullen 
op Marktplaats of organiseer een rommelmarkt. 

3. Zamel geld in met auto’s wassen. Voordeel: je maakt nog meer mensen blij! 
4. Laat de honden uit de buurt uit. Goed voor je beweging. Vraag een dubbel tarief als 

het regent! 
5. Maak armbandjes of sleutelhangers en verkoop deze bij jou in de buurt.  
6. Bijna jarig en heb je alles al? Houd een goede doelenactie. Vraag een donatie voor 

kinderen in Oekraïne. 
7. Bak koekjes, cake of taart en verkoop deze aan vrienden, familie of buren. 

 
 
                                        

 
 
 
                            


