Mary's Meals "AKCJA PLECACZEK" 2019
IDEA jest prosta!
Pakujemy i ofiarujemy afrykańskim dzieciom szkolne plecaki (tornistry, torby),
których nasze dzieci już nie potrzebują, ułatwiając im pójście do szkoły!

LISTA RZECZY DO SPAKOWANIA:
Materiały szkolne
•
•
•
•
•
•
•
•

przynajmniej 3 zeszyty formatu A4*
1 piórnik
2-3 długopisy lub żelopisy
2 ołówki
kredki lub pisaki/flamastry
1 gumka do zmazywania
1 linijka
1 temperówka

Ubrania, piłka i łyżka
•
•
•
•
•

1 komplet ubrań dla dziewczynki: spódnica i koszulka (T-Shirt)/sukienka, sweterek/bluza i
ewentualnie komplet bielizny*
1 komplet ubrań dla chłopca: spodnie/szorty, koszulka (T-Shirt), sweterek/bluza i ewentualnie
komplet bielizny*
1 para butów (sandały/klapki/"japonki"/półbuty/buty sportowe)
1 piłka (np. do tenisa lub inna mała wytrzymała piłka)
1 łyżka stołowa (NIE plastikowa)

Artykuły higieniczne*
•
•
•
•

1 mydło w kostce (żadne płynne, ani żel pod prysznic, ani szampon)
1 szczoteczka do zębów
1 pasta do zębów (żaden płyn do płukania jamy ustnej)
1 ręcznik do rąk

UWAGI:
 Każdy plecak musi być prawidłowo spakowany - powinien zawierać WSZYSTKIE rzeczy z
listy i NIE zawierać rzeczy extra spoza listy
 Rzeczy oznaczone gwiazdką (*), jak zeszyty szkolne, bielizna i art. higien. MUSZĄ być nowe!
 Wszystkie inne rzeczy mogą być używane, ale powinny być czyste i w dobrym stanie
 Dziewczynki w Malawi nie noszą spodni, tylko spódniczki i sukienki
 Proszę nie wkładać do plecaków ŻADNYCH maskotek, słodyczy, klejów i innych płynów!
 Plecak proszę oznaczyć: na gryfie przywiązać czerwoną (dla dziewczynki) lub niebieską (dla
chłopca) wstążeczkę i wpisać przedział wiekowy dziecka (6-8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat).
Plecaki z wyposażeniem będzie można oddawać nam i wolontariuszom Mary's Meals w czasie
pikniku rodzinnego (N, 23.06.), po Mszy Św. w niedzielę 30.06. i 07.07 oraz w I-sobotę lipca
06.07. u p. Kasi Bogdańskiej (Stoisko Rycerstwa Niepokalanej). My plecaki będziemy kontrolować
pod względem zawartości, pakować do specjalnych worków i oznaczać, po czym oddamy je do
oddziału Mary's Meals w Mainz, skąd zostaną przetransportowane i popłyną kontenerem do
Malawi. Koszty transportu (2€/plecak) są dofinansowane przez dużych sponsorów i Mary's Meals.
Dziękujemy za współpracę i pozdrawiamy :-)
Ania: +48503539363 (WhatsApp) i Mirek: +4915141356807, a.kaminska26@op.pl

