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Wij zijn altijd blij met een bijdrage! Heeft u deze dagen nog iets over voor een goed doel?  
Denk dan aan onze stichting. Het komt altijd direct bij de kinderen terecht! 

 

 
      
    
      
     

                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Op maandag 17 december werden 
alle cadeautjes verdeeld voor 
kerstster 2012. De tassen werden 
deze avond helemaal gevuld om 
iedereen een passend cadeautje 
te geven deze kerstvakantie. Bij 
elkaar zijn dit ruim 360 
cadeautjes!  
 
De Leo Club uit Oss hielp ook een 
handje mee, niet alleen met het 
verdelen van de cadeautjes, maar 
ook nog eens met een cheque van 
€500!  

 

 
Via Schuldhulpverlening werden 
deze kerst ook weer vele 
kindertjes  blij gemaakt. 28 
meisjes en 30 jongens ontvingen 
een cadeautje geselecteert op 
leeftijd en jongens/meisje. Bij 
sommige kinderen werden 
de cadeautjes persoonlijk 
overhandigd door Subajo. Zeven 
vrijwilligers gingen op pad om de 
cadeautjes te bezorgen bij het 
juiste adres.  

 
Ook de kinderen van de 
vluchtenlingenwerk kregen deze 
vakantie goed en verantwoord 
speelgoed. Danzij Subajo kunnen 
41 meisjes en 46 jongens van 
vluchtelingenwerk Veghel en 
Uden spelen. 

 
 
Kinderen van de voedselbank in 
Veghel en Oss werden donderdag 
21 december ook verrast! Subajo 
zorgde dat 49 meisjes en 55 
jongens kunnen spelen met een 
nieuw cadeautje.  

 
 
Deze kerstvakantie werden er 
weer veel kids blijgemaakt met 
een cadeautje! Stichting Subajo 
overhandigde jeugdzorg Heesch, 
Cuijk en Uden cadeautjes voor 26 
meisjes en 27 jongens! 

 
 
 
De leerlingen van de basisschool 
De Zevensprong in Best hebben 
hun handen ineen geslagen om 
tweedehands speelgoed te 
verzamelen voor Stichting 
Subajo. Het doel van deze actie 
was om zoveel mogelijk kinderen 
blij te maken met speelgoed. Op 
14 december haalde stichting 
Subajo de cadeautjes op bij de 
basisschool en overhandigde 
diezelfde dag nog de cadeautjes 
aan het AZC in Grave. Wij 
bedanken de leerlingen en de 
leraren van de basisschool De 
Zevensprong! 
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