Draag jij ook een steentje bij?
We zijn klaar met slopen. Nu kunnen we gaan bouwen. Steen voor steen worden de muren gemetseld.
En in de vakantie kunnen jullie ons daarbij helpen!
Hoe? Op deze kaart zie je een muurtje met stenen. Iedere steen kost één euro. Probeer deze stenen te
verkopen aan je ouders, je familieleden, je buren, en andere mensen die je kent.
Ga maar snel aan de slag, want er zijn ruim 30.000 stenen nodig. De metselaars staan te popelen om te
beginnen.

En als je kaart vol is?
1.
Vraag of je ouders het geld overmaken naar NL71 RABO 0343 409429 t.n.v. Bouwfonds Geref.
Gemeente Boskoop met jouw naam. Dit kan ook via de QR-code hieronder.
2.
Lever tot 1 oktober je volle kaarten in bij Markus Stroopwafels aan de Staringlaan in
Waddinxveen.
Voor iedere volle kaart krijg je wat lekkers.
Naam: ……………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………..
Ja, ik heb een volle kaart en het het geld is overgemaakt.

Houd rekening met de geldende RIVM-voorschriften tijdens het verkopen.
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